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مقدمه و بیان مسأله

توجه كردند؛ بهطوريكه كموهاي افراد در محي كار فراتر از

سازمان هاي آموزشي ،الگوي تمهام نمهاي رفتارههاي فهرانقش

الزامات نقشي است كه براي آنها مشخص شده است و بهطور

مثبت يعني رفتهار شههروندي سهازماني در بهين سهازمانههاي

آشنار و واضح بها سيسهتم پهاداش رسهمي سهازمان یهدرداني

جامعه هستند كه زيربناي شخصهيت و ارزشههاي اخالیهي و

نميشوند ( .)Castro et al., 2004: 28رفتار شهروندي سهازماني

فرهنگي افراد در اين ساختار شنآ ميگيرد .در بيشهتر اویهات

در سازمانهاي آموزشي با رفتار شهروندي در ساير سازمانهها

سازمان هايي كه نظام پشتيباني یوي دارند به شنآ مطلوبتري

متفاوت اسهت .همچنهين ،سهنجش و انهدازهگيهري ايهن نهوع

اهداف از پيش تعيين شدة خويش را محقق ميكنند و دروایهع

رفتارههها در سههازمانهههاي آموزشههي نسههبت بههه سههازمانهههاي

اين كاركنان ستادي هستند كه زيرساخت هاي یانوني ،المي و

غيرآموزشههي دشههوارتر اسههت

 .)Oplatka,برخههي

تننولوژيههو و ماننههد اينههها را در آمههوزش و پههرورش رشههد

رفتارهاي اختياري در سازمان هاي آموزشي وجود دارد كهه در

ميدهند و پايهريزي مهيكننهد و پيامهد آن در نظهام آموزشهي،

محدوده رفتارهاي داوطلبانة امومي یرار گرفته است و بهطور

تبعات اين فرايند مطلوب است .ویتي اين نظام هاي ستادي در

مستقيم يا غيرمستقيم براي همة كاركنهان ثمهربخش اسهت .در

چرخة ارائة خدمات به مشتريان نيز یرار گيرنهد ،اهميهت ايهن

صورت نبود چنين رفتارهايي ،سازمان هاي آموزشي بههكنهدي

كاركنههان و نقههش آنههها در سههازمان دوچنههدان مههي شههود و

به سمت اثربخشي حركت خواهند كهرد .نمونهه ههايي از ايهن

ارائهننردن خدمات غيروظيفهاي كهه در چهارچوب رفتارههاي

رفتارهاي داوطلبانة مثبت ،زمينههاي ذيآ را شامآ ميشود:

(2006: 377

شهروندي سازماني تبيين مي شود ،پيامهدهاي منفهي اجتمهااي

 )6دادن پيشنهادي نوآورانه براي بهبود كيفيت كلي سازمان؛

مختلفي را سبب خواهد شد؛ بنابراين ،حفظ اين نوع رفتارها و

 )4خواندن كامآ دستورالعمآ ها و بخش نامه ها و امآ به آنها؛

شناسههايي اههواملي كههه بههر آن تههأثير مههيگذارنههد ،زمينهههسههاز

 )9سرپيچيننردن از اجراي یوانين و مقررات در موایهع نبهود

دستاوردهاي كاربردي در نظام آموزشي خواهد شد.

ناظر رسمي؛  )2حمايت از اجراي یوانين و مقررات غيررسمي

سازمان ها بدون تمايآ داوطلبانة افراد به همناري یهادر بهه
توسعة اثربخشي خرد جمعي خود نيسهتند .تفهاوت همنهاري

و نانوشته؛  )1غيبت ننردن حتي در حد مجاز و  )6مرایبهت و
محافظت از داراييهاي سازمان (زينآبادي و بهرنگي.)64 :6987 ،

داوطلبانه و اجباري اهميت فراوانهي دارد .در حالهت اجبهاري،

در بسياري از مطالعات ،فرهنگ سازماني ،متغيري تأثيرگذار

شخص وظايف خود را در راستاي یوانين و مقررات و در حد

بر نگرش و رفتار كاركنان شناخته شده است و آنان را تشهويق

راايت الزامات انجام مي دهد؛ اما در همناري داوطلبانه ،افراد،

ميكند كه هنگام نياز به ينديگر كمو كنند و رفتارهاي خار

انرژي و بصيرت خود را براي شنوفايي تواناييهاي خهود بهه

از نقهش را بههه نمهايش گذارنههد؛ ارزشههايي كههه در فرهنههگ

نفع سازمان ابراز مهيكننهد (زاراهي متهين و همنهاران.)17 :6988 ،

سازماني نهفتهه ممنهن اسهت بااهت ارتقها يها مهانع املنهرد

سازمان ها به كارمنداني نياز دارند كه خود را درگير رفتارههاي

رفتارهاي شهروندي سازماني شود (طبرسا و ميرزاده.)661 :6983 ،

خوب شهروندي كنند؛ بهطور مثال به ااضاي ديگر تيم كمهو

فرهنگ ،نتيجة يو فرايند پيچيدة يادگيري گروهي است كه تا

كنند ،داوطلب اضافه كار شوند ،از كشمنشهاي غيرضهروري

حدي رفتار رهبر بر آن تأثير ميگذارد؛ اما اگر بقاي گهروه بهه

اجتناب ورزند ،همان طوركه براي خودشان اهميت یائلند براي

الت سازگارينداشتن اناصر فرهنگي تهديد كند ايهن وظيفهة

یوانين و مقررات نيز اهميت یائآ شوند و با مشنالت محهي

رهبري است كه مویعيت را تشخيص و ایهدام مناسهب انجهام

كار به خهوبي مهدارا كننهد (رابينهز و جها  .)21 :6983 ،برخهي از

دهد؛ به اين معنا كه رهبري و فرهنگ اموماً از نظهر مفههومي

پژوهشگران اوليه به اين نوع رفتهار بها انهوان رفتهار فهرانقش

پيوستگي دروني دارند )شاين.)42 :6984 ،
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یليپور ( )6982بيان ميكنهد اصهول ،فلسهفه و ارزشههاي

منههابع انسههاني خههود در ارتبهها هسههتند .ينههي از مهههمتههرين

بنيانگذاران تعيينكنندة فرهنگ سازمان است .افرادي كه بعدها

مؤلفه هاي زم براي بهبهود ههدايت رفتهار كاركنهان سهازمان،

به سازمان ميپيوندند خود را با فرهنگ حاكم تطبيق ميدهنهد،

تالش مديران در دستيابي به خصايص جامع رهبري سهازماني

اصول آن را راايت و متناسب بها آن رفتهار مهيكننهد .فراينهد

است و چنانچهه ايهن دسهته از خصهايص در رهبهران سهازماني

پههذيرش و یبههول فرهنههگ سههازماني ،جامعهههپههذيري يهها

حاصآ شود ،آنان بهتر ميتوانند زمينهساز تحقهق ابعهاد مختلهف

اجتماايشدن ناميده ميشود (مشهايخي .)6934 ،نتهاي پهژوهش

رفتههار شهههروندي سههازماني در كارمنههدان باشههند (سههبحانينههژاد و

جيههان هههوا و همنههاران نشههاندهنههدة وجههود رابطههة مثبههت و

همناران .)428 :6983 ،چهن و يانهگ در پهژوهش خهود دريافتنهد

معناداري بين جامعهپذيري سازماني و هويهت سهازماني بهود

ارزشها ،نگرشها و رفتارهاي رهبران بر كارمندان تهأثير مثبتهي

( .)Jianhua et al., 2010: 166هويت به فرد داده نميشود؛ بلنهه

ميگذارد و همچنين موجب ميشود تا كاركنان رفتار شهروندي

بهصورت مستمر در تعامآ با جهان شنآ ميگيهرد .بخشهي از

سازماني مانند نوعدوستي را براي كمو به همناران و مسئوليت

اين تعامآ با سازمان هاست و افراد ،هويهت خهود را برحسهب

وجداني نسبت به سازمان را بهصورت االي انجام دهنهد

( Chen

اضويت در يو سازمان يا شغآ تعريف ميكنند؛ يعنهي خهود

 .)& Yang, 2012: 107رهبري تحولي و تبادلي بر املنهرد تهأثير

را با سازماني معرفي ميكنند كه در آن كار ميكنند و مالنيهت

معناداري ميگذارند كه با رفتار شههروندي سهازماني بهه وجهود

روانشناختي به آنها دست ميدهد .ویتي فرد ،هويهت خهود را

آمده است (.)Ling Tai et al., 2012: 512

به ااتقادات ،اهداف و فعاليتهاي يو سازمان گهره مهيزنهد،
هويت سازماني پيدا ميكند (یليپور.)987 :6986 ،

انديشمندان ارصة مطالعهات سهازماني و جامعهه شهناختي،
متغيرهاي زيادي در رابطه با رفتار شهروندي سهازماني تحليهآ

پژوهش هاي برخي از پژوهشگران نشان مي دههد افهراد بها

كههردهانههد (سههعادتي6936 ،؛ آصههفي سههميرمي6936 ،؛ سههليماني6932 ،؛

هويت سازماني با مايلند با همناران خود ،تشهريو مسهااي

سهرابيزاده و همنهاران6983 ،؛ Ozdemir & Ergun, 2015؛ & Chen

زيادي داشته باشند و تالش خود را بيشتر صرف سازمان كنند

Yang, 2012؛Giritli et al., 2013

&  )Jianhua et al., 2010و در

و بهها ايههن كههار مشههتاب رسههيدن بههه اهههداف سههازمان شههوند

اين زمينه به متغيرهايي مانند فرهنگ سازماني ،جامعهه پهذيري

( .)Walumbwa et al., 2011 : 207سازمانهها سيسهتم اجتمهااي

سازماني ،هويت سهازماني ،رفتهار رهبهري ،رفتهار شههروندي

هستند و براي رسيدن به ههدفههاي معهين ايجهاد شهدهانهد؛

سازماني و اوامآ تأثيرگذار بر رفتار شهروندي سازماني اشاره

بنابراين ،هويت سازماني ،ابزاري استراتژيو براي رسهيدن بهه

كردهاند؛ ازاينرو به دليآ اهميت و نقهش متغيرههاي ذكرشهده،

هدفها و چشماندازهاست (مرادي و موسوي حجازي.)42 :6987 ،

انجههام پههژوهش حاضههر در بههين كاركنههان سههتادي آمههوزش و

همناري داوطلبانه ،اامآ كليدي در اجراي مؤثر تصهميمههاي

پرورش زم دانسته شد.

راهبردي است .اجراي هدف هاي تصميم راهبردي به خالیيت
و ایدام همزمان افراد و هر دو به روحيهة همنهاري داوطلبانهه

چارچوب نظری پژوهش

نيازمند است (زاراي متين و همناران .)17 :6988 ،توانايي ترغيهب

رفتار شهروندی سازمانی

كاركنههان بههه بههروز رفتههار شهههروندي سههازماني از مهههمتههرين

اگرچه نخستينبار واژه رفتار شههروندي سهازماني را ارگهان و

خصيصه هاي مديراني است كه به سمت دستيابي به خصهايص

همنارانش در سال  1983استفاده كردند؛ اما یبهآ از آنهها نيهز

رهبري در حركت هستند .بررسي هها نشهان داده اسهت گهوي

افرادي مانند كتزوكان با متمايزكردن املنرد نقش و رفتارهاي

ریابت آينده را رهبراني خواهند ربود كه بهطهور اثربخشهي بها

نوآورانه و خودجوش در سال  1978و بارنارد در سهال

1938
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با مفهوم تمايآ بهه همنهاري بهه ايهن موضهوع توجهه كردنهد

سازماني كهه بهورمن و موتوويهدلو ( )1993بيهان كهرده ،همهه

( .)Podsakoff et al., 2000: 513مفهوم رفتار شهروندي سازماني

نشان دهندة اين واژه است و حاصآ آن درونهيكهردن و یبهول

در مؤسسات آموزشي را بهراي نخسهتينبهار كهوه و همنهاران

یوانين سهازماني ،مقهررات و رويهههها حتهي در حالهت نبهود

( )1995استفاده كردند (سبحانينژاد و همناران.)611 :6983 ،

نظارت؛  )1ابتنار فردي :رفتار فهرانقش كهه فراتهر از حهدایآ

كتز و كان معتقدند مؤسسات براي انجام اثربخش وظهايف

نيازمندي هاي كلي انتظار مي رود؛  )6فضيلت مدني :سطحي از

خههود بههه كاركنههاني نيازمنههد هسههتند كههه مههاوراي الزامههات و

االیه و تعههد بهه سهازمان اسهت كهه در راسهتاي تمايهآ بهه

نيازمندي هاي نقش هاي اصلي خود در سازمان امآ كنند .آنها

مشاركت در فعاليت هاي سازماني مطرح ميشود و  )7توسهعه

اشاره ميكنند در داخآ هر گهروه كهاري در يهو كارخانهه در

شخصهي :رفتارهههاي داوطلبانههة كاركنهان بههراي بهبههود دانههش،

داخآ هر بخش از يو سيستم دولتي يها حتهي در داخهآ ههر

مهارت و توانايي (.)Podsakoff et al., 2000: 516-517

واحدي از يو دانشهگاه ،فعاليهتههاي مشهاركتي بهيشهماري

در برخي موارد ممنن است رفتهار شههروندي سهازماني از

وجود دارند كه بدون تحقق كامآ آنها تمامي اين سيسهتمههاي

انگيزه هاي ديگري كه احتمها ً كمتهر داوطلبانهه و خودجهوش

مذكور به هدف خود نخواهند رسيد .آنها اشهاره دارنهد تعهداد

هستند ،مانند رفتارهاي انتفااي و سوءاستفادهگرايانة سرپرستان

محدودي از اين فعاليتها در شرح شغآهاي كاركنان در نظهر

مستقيم ،فشار مديريت و همناران براي به كار گماري اجباري

گرفته شدهاند و تعداد زيادي از آنها جزء رفتارههاي خهار از

كارمندان در زمينههايي نشئت گرفتهه باشهد كهه نمهيخواهنهد

نقش (رفتارهايي كه در شرح شغآ بهصورت رسمي و منتوب

درگير آنها شوند .به تازگي اين رفتارها در ادبيات مهديريت بها

موجود نيستند) هستند كه براي رسيدن به اثربخشهي سهازماني

انوان «رفتارشهروندي اجباري »6آمده اسهت .در سهه حالهت،

توجه به آنها ضروري به نظر ميرسد (نوري و داهائي.)4 :6987 ،

احتمال بهوجودآمدن و بهكارگيري چنهين رفتارههايي افهزايش

آنگ ( ،)2003رفتار شهروندي سازماني را يو منبع اجتمهااي

مييابد:

مالحظه ميكند كه با تبادل رفتار ،پاداشهاي اجتمااي دريافت

 )6نامشخصبودن حد فاصآ بين ملزومهات رسهمي شهغلي و

مي كنند؛ بنابراين ،ویتي كاركنان احسهاس مهيكننهد چيهزي از

رفتارههاي خهود جهوش؛  )4افهزايش فشهارهاي بهازار و سههطوح

سازمان دريافت ميكنند ،رفتار شهروندي آنهها بيشهتر خواههد

با تري از ریابت و  )9تعيين حد و مرز رفتار شهروندي سهازماني

شد (مقيمي.)46 :6982 ،

به كمو سرپرستان و مديران (.)Vigoda godot, 2006: 79

پودسهاكف و همنهارانش هفهت بعهد از رفتهار شههروندي
سازماني را بهصورت زير مطرح كردند:
 )6رفتار ياريرسان :كمهوكهردن داوطلبانهه بهه ديگهران و

مفهوم رفتار شهروندي كاركنان 4ازجمله مفاهيم ديگري در
حوزة رفتار شهروندي سازماني مطرح است كه ایدامات مثبت
بخشي از كاركنان براي بهبود بههره وري و انسهجام در محهي

جلههوگيري از اتفههابافتههادن مشههنالت مربههو بههه كههار؛ )4

كار ،فراتر از وظايف و الزامات شغلي و سازماني تعريف شده

جوانمردي :خوش نيتي كاركنان در تحمآ شرايطي كه ايهدهآل

اسههت

 .)Hodson,بههرخالف رفتارهههاي شهههروندي

نيست به همراه ابرازننهردن شهنايت؛  )9وفهاداري سهازماني:

سههازماني ،رفتارهههاي ضدشهههروندي هههم وجههود دارنههد .ايههن

طرفداري صادیانه ،حسن نيهت درحهال گسهترش ،حمايهت و

رفتارها براساس نظرية بال و همناران )1994( 9از بازده كاري

(2002: 70

طرفههداري سههازماني همههراه بهها حمايههت و دفههاع از اهههداف
سازماني؛  )2اطاات سازماني :فرمانبرداري سازماني كه گراهام
( )1991بيان كرده به همراه مفهوم پيروي از یوانين و رويههاي

)Compulsory Citizenship Behavior (CCB

1

)Employee Citizenship Behavior (ECB
Ball et al.
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فرد مشخص مي شود و از نتاي مثبت املنرد افراد ميكاههد.

جامعه پذيري سازماني فرايندي است كه در آن يهو تهازهوارد

نمونه هايي از اين رفتارها ابارتند از :مبارزه طلبي ،مقاومت در

نقش هايش را ياد مي گيرد و خود را با محهي وفهق مهيدههد

برابههر مسههئوليت ،حفههظ پسههت و مقههام ،اجتنههاب يهها فههرار از

 .)Vanبههه نظههر بيگليههاردي و

مسئوليت هاي تعيين شده ،تهاجم و انتقام جويي

(Manen & shein, 1979: 3
4

(اسپنتور:6987 ،

همناران  ،جامعهپذيري افراد در سازمانها فرايندي اسهت كهه

 .)686ويگودا گادوت ،)2006( 6رابطة اين نهوع رفتارهها را بها

افراد ،ارزشهاي سازماني ،انتظارات مرتب با رفتارهاي شهغلي

استرس شغلي ،تمايآ به ترک مؤسسهه آموزشهي ،از زيهر كهار

و دانههش اجتمههااي زم بههراي یبههول نقههشههها در سههازمان را

دررفتن و فرسودگي شهغلي كاركنهان مسهتقيم و بها نهوآوري،

شناسايي مي كنند و ياد ميگيرند (نهادي و همنهاران.)662 :6988 ،

رضايت شغلي و حتي رفتار شهروندي سازماني آنها معنهوس

تائورمينا جامعههپهذيري سهازماني را در چههار بعهد آمهوزش،

ميداند (نادي و همناران.)93 :6934 ،

تفاهم ،حمايت همناران و چشمانداز آينده بررسي كرد.
آموزش :آموزش در سازمانها معمهو ً بهه انتقهال مههارت،

جامعهپذیری سازمانی

دانش يا توانايي از طرف كارمند به تازهواردي اشاره ميكند كه

پژوهش هايي كه دربارة جامعه پذيري سازماني انجام مهيشهود

بايد مهارت يا توانايي را براي انجام شغلي خاص يهاد بگيهرد.

معمو ً تازه و درحال توسعه هستند .منابع یديمي كه برگرفتهه

اين انتقال با روشهاي مختلف انجام ميشود ،چه بههصهورت

از تأليفات شاين ( )1968است ،چارچوب اوليهاي براي توسعة

رسمي يا غيررسمي و چه بهصورت كالمي يا غيركالمي.

جامعه پذيري سازماني فراهم كرد .به طور كلهي جامعهه پهذيري

تفاهم (درک) :نشان ميدهد كارمند در سازمان چهه نقشهي دارد،

سازماني با محتوا و فرايندي رابطه دارد كه با آن يو فرد خود

چه كارهايي بايد انجام شوند و اهداف سازمان چه هسهتند .سهازمان

را با نقشي خاص در يو سازمان وفق ميدهد .پهژوهشههايي

فراتر از آموزش بايد مطمهئن شهود كهه كارمنهدان از انجهام كارهها،

كه دربارة جامعه پذيري سهازماني انجهام شهده اسهت بهه فههم

اهداف سازمان و نقششان در سازمان درک كاملي دارند.

مراحلي كمو ميكند كهه بها آن يهو تهازهوارد آن مراحهآ را

حمايت همناران :اگهر كارمنهد درک كنهد كهه همنهارانش

ميگذراند تا خود را به شغآها و نقشههاي سهازماني جديهد

پذيرششدة سهازمان هسهتند و تالشهايشهان سهودمند و مهؤثر

وفق دهد و ازاينرو بهانوان يهو اضهو در سهازمان شهركت

است ،سعي ميكند در سازمان بهطور موفقيتآميز جامعهپهذير

كند .از لحاظ املي ،جامعه پهذيري سهازماني بهه محهي ههاي

شوند .حمايت همناران پيامدهاي مثبتي مانند رضايت شهغلي

مديريتي كمو مي كند تا كارمندان جديهد را آمهوزش دههد و

به همراه دارد.

فرهنهگ و ارزشههاي سهازماني را القها كنهد (

Jianhua et al.,

چشمانداز آينده (اميد به آينده) :براساس طبقهبنهدي مهازلو،

 .)2010: 167ویتي افراد به سازمان ملحق مهيشهوند ،بايهد يهاد

افراد به برآوردن هر نيازي برانگيخته ميشوند كه در يو زمان

بگيرند محي هاي جديد را بفهمند و درک كنند ،روشي كه بها

معين یويتر از بقيه است .نيازهاي اساسي یويتر هستند (كهه

آن ايهن درکكهردن رخ مهيدههد معهروف بهه جامعههپههذيري

نشان ميدهد چرا برخي از كارمنهدان در دورهههاي بلندمهدت

سازماني است (.)Gruman et al., 2006 : 91

االیهاي به پيشرفت شغلي نشان نميدهند)؛ اما زمهاني كهه بها

ازنظر تائورمينا جامعههپهذيري سهازماني بهه فرينهدي گفتهه

نيازهاي سطح با (مانند ميهآ بهه پيشهرفت ،مقهام و شههرت)

ميشود كه با آن فرد بهانهوان يهو اضهو ويهژة سهازماني بهه

مواجههه مههيشههوند احتمهها ً خههود را بيشههتر آشههنار مههيكننههد

نگرشها ،رفتار و دانش آن نيهاز دارد (.)Taormina, 2009: 651

(.)Taormina, 1994: 134

Vigoda gadot

1
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فلدمن ( )1981اين فرايند را مطالعه و مراحآ سهگانة آن را
چنين توصيف كرده است:

سبو رهبهري تعهاملي بهين رهبهر و پيهرو مبادلههاي صهورت
مي گيرد كه براسهاس آن ،افهراد بهر مبنهاي املنهرد كاريشهان

 )6پيشنگرانه :اضو جديهد مهيخواههد سهازمان را بشناسهد و

پاداش ميگيرند يا تنبيه ميشوند .صفات مشخصهه اامليهت و

بداند پيوستن به كدام یسمت از سازمان براي وي مناسبتهر اسهت؛

سبو مستبدانه كه یدرت و كنترل انصر غيرضهروري هسهتند

 )4انطباب :فرد دربارة شغآ و پست خود آگاهيهايي پيهدا مهيكنهد،

بيشتر به كمو رهبران استفاده مهيشهوند .نقها یهوت افهراد،

با محآ كار خود در سهازمان آشهنا مهيشهود و نقهشههاي خهود و

ايجههاد توافقههات بهها زيردسههتان در یالههب تشههريح پههاداشههها،

ديگران را ميشناسد .ممنهن اسهت بعضهي از ايهن نقهشهها جهزء

محرکهاي انگيزشي و نتاي بايهد زمهاني مشهخص شهود كهه

وظايف رسمي شغلي او و برخي نيز وظايف غيررسمي باشهند و )9

كارها انجام ميشود (مقيمي و رمضان.)67 :6932 ،

مديريت نقش :در اين مرحله فرد محهدوديتههاي شهغلي خهود و

سبو رهبري تحولگرا مركّب از رفتارههايي اسهت كهه بهه

ديگران را ميشناسد و با ايفاي صحيح نقشهايي كه از او در محهآ

ويژگي هاي رفتار مشتركي همچون تقويت كار تيمهي و بهبهود

كارش انتظار ميرود مديريت ايهن نقهشهها را اههدهدار مهيشهود

مهارت هاي زيردستان و حمايهت از افهراد بهراي دسهتيابي بهه

(سااتچي.)477 :6984 ،

اهداف توجه ميكند .اين ويژگهي بهراي رهبهر تحهول آفهرين
اصيآ امري بايسته است؛ زيرا آنها به ايجاد تعههد و بههرهوري
ااضاي سازمان كمو ميكنند (.)Jogulu, 2010: 707

رفتار رهبری

بعضي از پژوهشگران در اواخر سال  6322مطالعهة رهبهري را

جههامعتههرين و مسههتندترين تئههوريهههاي رفتههاري درنتيجههة

بهانوان يو فرايند درخهور مشهاهدة رفتهاري شهروع كردنهد.

پژوهش هايي شنآ گرفته است كه اواخر دهة  ،6322دانشهگاه

هدف اين نگهرش رفتهاري ،شناسهايي رفتارههايي بهود كهه بها

اوهايو انجام داده بود .هدف پژوهشگران اوهايو ايهن بهود كهه

رهبري اثربخش همراه هستند .پژوهشگران تصهور مهيكردنهد

ابعاد مستقآ ،رفتهار رهبهران را مشهخص كننهد .ايهن دو بعهد

رفتارهاي رهبهران اثهربخش بهه نهواي بها رفتارههاي رهبهران

ساختار ابتناري و مرااات نامگهذاري شهد .سهاختار ابتنهاري

غيراثربخش يها بها اثربخشهي كمتهر تفهاوت دارد و در ضهمن

مشخص ميكند رهبر تا چه اندازه تمايهآ دارد سهاختار نقهش

رفتارهاي مديران اثربخش در همه مویعيتهها ينسهان اسهت.

خود و ديگر كارمنداني را تعيين كنند كه سعي بهر رسهيدن بهه

نگرشهاي رفتاري در مطالعات رهبهري ،مطالعهات ميشهيگان،

هدف دارند .مرااات يعني فرد در رواب كاري تا چه حهد بهه

(مورههد و گهريفين،

ااتماد متقابآ ،احترام بهه ايهدهههاي كارمنهدان و درنظرگهرفتن

اوهايو و شبنه مديريت را شهامآ مهيشهود

 .)478 :6982در پژوهشهاي معاصر امهده توجههات متمركهز
روي كشف رفتارهايي است كهه رهبهري اثهربخش را موجهب
ميشود .اين فلسفه با ظهور رهبهري تحهول آفهرين و رهبهري

احساسات آنها اهميت ميدهند (رابينز و جا .)263 :6983 ،
طبق آخرين پژوهش هاي انجام شده ،رهبهران بهه دو دسهتة
تحولگرا و امآگرا تقسيم ميشوند.

تعاملي در اواخر دههة  6372مهيالدي حمايهت شهد .رهبهران

بيشتر تئهوري ههاي رهبهري ماننهد پهژوهشههاي دانشهگاه

تعاملي از ديدگاه برنز ،رهبري خود را درون مرزهاي سازماني

اوهايو ،الگوي فيدلر ،تئوري مسير  -هدف و الگوي مشهاركت

به انجام ميرسانند و به یوانين و مقررات موجود ااتقاد دارنهد

 -رهبر در برگيرندة رهبهران امهآگهرا بودنهد .ايهن دسهته از

و هدف آنها اطمينانيافتن از انجهام تمهامي وظهايف سهازماني

رهبران با شرح وظايف پيروان خود ،آنها را براي اهداف ثابت

به صورت مهنظم در مواهد مقهرر اسهت .بهأس و همنهارانش

و از پهيش تعيهينشهدهاي سهوب مههيدهنهد و بهه آنهها انگيههزه

( )1994, 1996براساس كار اوليه برنز نتيجههگيهري كردنهد در

مههيبخشههند؛ امهها رهبههران تحههولگههرا بههه پيههروان خههود الهههام
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مي بخشند ،به آنها روحيه مي دهند و آنها را در مسيري هدايت

سازماني ،آن دسته از ويژگيهايي را شامآ ميشود كه ااضهاي

مي كنند كه منافع سازمان تأييد شود .اين دسته از رهبران ،تأثير

سازمان ،آنها را ويژگي اصلي سازمان ميدانند ،ويژگيهايي كه

اميقي بر پيروان خود مهي گذارنهد (رابينهز.)266-264 :6982 ،از

سازمان را بهطور منحصربهفهرد توصهيف مهيكنهد و در طهول

ديدگاه رابينز و جا ( ،)6983ههاوس ،نخسهتين پژوهشهگري

زمان ،ثبات نسبي دارند .بهابهارتي ویتهي بهه گذشهته ،حهال و

بود كه به رهبري كاريزماتيو در مبحت رفتار سهازماني توجهه

آيندة سازمان مهينگريهد ،آن دسهته از ويژگهيههاي سهازمان،

كرد .براسهاس تئهوري رهبهري كهاريز ماتيهو ههاوس ،ویتهي

هويت سازمان را تشنيآ ميدهد كه محوريترين ،پايهدارترين

پيروان ،رفتارهاي خاصي از رهبر مشاهده ميكننهد آنهها را بهه

و متمايزترين ويژگيها هستند

 .)Puusa,به نظر ميلر

تواناييهاي رهبري یهرمانانه يا فوبالعادة او نسبت مهيدهنهد.

و همناران ( ،)2000هويت سازماني همهان باورههاي كارمنهد

در يني از بهترين بررسي هاي ادبيات به چهار ويژگهي اسهتناد

است كه خود را بخشي از سازمان ميدانند و پندارها ،ارزشها

شده است؛ چشم انداز دارنهد ،بهراي دسهتيابي بهه چشهمانهداز

و اهداف آنان را ميشناسد و هنگهام تصهميمگيهري مصهلحت

حاضرند ريسو كننهد ،نسهبت بهه نيازههاي پيهروان حسهاس

سازمان را در نظر ميگيرد (.)Yi & Uen, 2006: 433

هستند و رفتارهايي بروز ميدهنهد كهه از اههدة افهراد اهادي
خار است (مشايخي.)21 :6934 ،

(2006: 26

مقولههة هويههت سههازماني ازنظههر ذات مفهههوم بههه دو سههطح
تفنيو ميشود؛ سطح بيروني و سطح درونهي .سهطح بيرونهي

نگرش تحولي يني از نگرش هاي اخير به رهبري است كه

هويت سازماني در یلمرو بازاريهابي یهرار دارد و بها برداشهت

موضوع بسياري از پژوهشهاي اوايهآ سهال  6382بهود .ايهن

تصويري از هويت مرتب است و نمادهاي بيروني آن ،الگوها،

نگرش ،بخشي از نمونه رهبري جديد است .رهبهري تحهولي،

االئههم ،نههام و االمههت تجههاري سههازمانهههاي مههورد االیههه

فرايندي اسهت كهه افهراد را متغيهر و دگرگهون مهيكنهد و بها

پژوهشگران را شامآ مهي شهود؛ بنهابراين ايهن نهوع تفسهير از

ارزش ها ،اخالب ،موازين و اههداف بلندمهدت آميختهه اسهت.

هويت سازماني برون سپاري ميشود و سهازمانهها بها كمهو

رهبههري تحههولي در پههي ارزيههابي انگيههزشهههاي پيههروان و

مشاوران بيرونهي آن را شهنآ مهيدهنهد و معرفهي مهيكننهد؛

راضي كردن نيازهاي آنان ،رفتار كامالً انساني با آنها و فرايندي

درحالي كه سهطح درونهي هويهت سهازماني بها مطالعهة رفتهار

است كه در طبقه بندي رهبهري جهذاب و رؤيهايي مهيگنجهد

سازماني و مسائلي ازجمله مهديريت منهابع انسهاني ،مهديريت

(افجه.)242 :6982 ،

املنرد و استراتژي ارتبها دارد و بهرون سهپاري نمهيشهود
(.)Puusa, 2006: 26

هویت سازمانی

ريشة هويت سهازماني در دو تئهوري بهه نهام تئهوري هويهت

بيركيگت و استدلر ( )1986نشان دادند هويهت سهازمانهها
چهار مؤلفه است كه ابارتند از:

اجتمااي و تئوري خود طبقهبندي یهرار دارد .ايهن دو تئهوري

 -6رفتار -4 ،ارتباطات -9 ،نمادگرايي و  -2شخصيت.

بيان ميكنند افراد بهه یرارگهرفتن در گهروهههاي مهورد االیهه

 -6رفتههار :يهها املنههرد سههازمان ،مهههمتههرين و مههؤثرترين

تمايههآ دارنههد .تئههوري هويههت اجتمههااي معتقههد اسههت افههراد

وسيله اي است كه هويت با آن ايجاد ميشود .گروههاي هدف

براساس يو هويت شخصي و مجمواهاي از هويت اجتمااي

نيز در نهايت براساس ایهدامات و املنهرد سهازمان یضهاوت

به تعبير و تفسير جايگاه خود در دنياي اجتمااي ایدام ميكنند

ميكنند.

(نوري و داائي .)7 :6987 ،آلبرت و ويتن در سال  6381نخستين

 -4ارتباطات :هر سازمان با مسهيرهاي متفهاوت پيهام ههاي

تعريف از هويت سازماني را ارائه كردند .ازنظهر آنهان هويهت

خود را ارسال مي كند .ارتباطات منعطف تهرين بخهش هويهت
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است و به سرات و به شنآ راهناري تاكتيني از آن اسهتفاده

هستند تا از طريق سازماني كه در آن اضو هستند خهود را بهه

ميشود.

ديگران معرفي كنند (.)Lievens et al., 2007: 16

 -9نمادگرايي :نماد االمتي اسهت كهه بههصهورت ضهمني

هويتيابي سهازماني ابهارت اسهت از ادراک خهود از تعلهق

نشان مي دهد سازمان مظهر چه چيهزي اسهت يها مايهآ اسهت

سازماني ،ویتي كه او خود را با سازمان متبواش تعريف ميكند.

مظهر چه چيزي باشد .لوگوها مههمتهرين نمهاد بهراي معرفهي

اضويت در سازمان هاي با پرسهتيژ ،خهوداحترامي افهراد و نيهاز

سازمان هستند.

براي ارتقهاي درونهي آنهها را ارضها مهيكننهد .افهراد تمايهآ بهه

 -2شخصيت :بيان ادارک ههر سهازمان از خويشهتن اسهت
(ازيزينيا.)96 :6936 ،
براساس نظرية هويت اجتمااي ،خودپندارة هويت شخصي
شامآ خصوصيات اخالیي مانند تواناييها و االيهق و هويهت

شناساييشدن از طريق سازمانهايي دارند كه با پرسهتيژ شهمرده
ميشوند .همچنين افراد جهذابيت هويهت سهازماني خهود را بها
سنجيدن ويژگيهاي هستهايبودن ،منحصربهفردبودن و پايداري
هويت مذكور به دست ميآورند (.)Fuller et al., 2006: 817

اجتمااي شامآ طبقهبنديهاي برجستة گروه است .افراد تمايآ
دارند خود و ديگران را با گروههاي اجتمااي مختلف مثآ اضو

فرهنگ سازمانی

سازماني ،جنس و  ...بشناسهند .طبقههبنهدي ،افهراد را بهه تنظهيم

ايده با فرهنگ فرضكردن سازمانها يعني وجهود سيسهتمي از

محي اجتمااي و جايدادن خود و ديگران در آن یادر ميكنهد.

ارزش هاي مشترک در بين ااضا پديدهاي نسبتاً جديهد اسهت.

اين نظريه اداا ميكند افراد براساس ويژگيهاي اوليهه سهنجيده

تا اواس دهة  ،6382سازمانها را بيشتر ابزاري اقاليهي بهراي

ميشوند يا از ااضا مجزا ميشوند؛ بنهابراين ،هويهت سهازماني،

هماهنگي و كنترل گروههاي مهردم مهيپنداشهتند .سهازمانهها

درک تعلقپذيري به گروه است .فرد خودش را اضو وایعهي يها

سطوح امودي ،بخش هها ،روابه یهدرت و مهواردي از ايهن

مهم گروه ميداند (من يو مرد هستم ،من تماشاچي تيم فوتبال

دست را داشتهاند؛ اما سازمانها فراتر از ايهن هسهتند و ماننهد

محلي هستم) .وي با سهيمشدن در سرنوشت مشترک و تجربهة

انسان ها شخصيت دارنهد و ممنهن اسهت انعطهاف ناپهذير يها

موفقيتها و شنستههاي گهروه بهه واسهطة هويهت سهازماني،

منعطف ،غيردوستانه يا حامي و نوآور يها محافظههكهار باشهند

خودش را از لحاظ روانشناسي با سرنوشت گروه درههم تنيهده

(رابينز و جا .)166 :6983 ،

ميبيند (.)Mael & Ashforth, 1992: 104

تيلور ،نخستين تعريف جامع و المهي را از فرهنهگ ارائهه

نظريهپردازان هويت سازماني معتقدند افراد سهعي در بهروز

كرد .او در تعريف انسانشناختي خود از فرهنهگ مهينويسهد:

تمايز و درنتيجه هويتيابي خود با سازمانهايي ميكنند كه در

فرهنگ يا تمدن در معناي وسيع یوم نگاريش ابارت اسهت از

مقايسه با ساير گروهها ويژگيهاي منحصهر بهه فهردي داشهته

كليت درهم بافته اي شامآ دانش ،هنر ،اخالب ،یهانون ،آداب و

باشند .افراد تمايآ دارند با سازمانهايي تعيين هويت شوند كه

رسوم و هرگونه یابليهتهها و اهاداتي كهه انسهان ،اضهوي از

مویعيت اجتمااي با يها مطلوبيهت اجتمهااي (در مقايسهه بها

جامعه ،آن را كسب كرده است (گودرزي و گمينيان.)96 :6986 ،

ساير گروهها) دارند و از اين راه ،نيهاز احتهرام خهود را پاسهخ

به طور كلي از تركيب دو واژة فرهنهگ و سهازمان ،انديشهة

ميدهند ( .)Bartel, 2001: 36ازت نفس كاركنان زماني افزايش

تازهاي پديد آمده است كه هيچيو از آن دو واژه ،اين انديشهه

مييابد كه ارزيابيشان از سازمان مثبت باشد و تصور كنند افراد

را دربرندارد .سازمان يو استعاره براي نظهم و ترتيهب اسهت؛

خار از سازمان نيز ديد مثبتي نسبت به آنها دارنهد .در چنهين

درحالي كه اناصر فرهنگي به ضرورت ،منظم نيستند و با نظهم

حالتي افراد با سازمان ،هويتيابي كرده و به شدت االیههمنهد

پديد نميآيند .درنتيجه ،فرهنگ در تعامآ با سازمان ،بينشهها،

تحليآ رابطة بين جامعه پذيري سازماني ،رفتار رهبري ،هويت سازماني و فرهنگ سازماني با رفتار شهروندي سازماني

كارمايهها و سرزندگيهايي پديد ميآورد كه گاهي جاي خهود
را در درون نظم و ترتيب سازمان باز ميگشايد .بدينصورت،
سازمان يو منبع از كارمايه «ادراكي – اهاطفي  -فرهنگهي» را
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در ايجاد فرهنگ سازماني نقش اساسي دارند:
الف) بنيانگذاران سازمان

ب) محي

) ماهيت

يا طبيعت كار

در اختيار ميگيرد تا هرگاه با دشواري و تنگنا روبهرو شهد بهه

الههف) بنيههانگههذاران سههازمان :گفتنههي اسههت مؤسسههان يهها

ياري آن بشتابد .بيگمان چنين تركيبي ،سرشهت مولهد دارد و

بنيان گذاران يهو سهازمان در ايجهاد فرهنهگ اوليهة آن نقهش

(شهاين،

اساسي و حياتي دارند .مؤسسان و پايههگهذاران يهو سهازمان

به پديدآوردن پايگاه مسااد توليد و ساخت مي انجامد
.)66 :6986

دربههارة هويههت و موجوديههت سههازمان تأسههيسشههدة خههود و

شاين ،فرهنگ سازماني را الگهويي از مفروضهات مشهترک

هدف ها و نحوة حركت سازمانشان تصميم ميگيرند .بههطهور

مههيدانههد كههه گههروه فههرا مههيگيههرد؛ بهههطههوريكههه مشههنالت

كلي ااتقادات اولية مؤسسان يو سهازمان ،منبهع و سرچشهمه

انطباب پذيري خارجي و هماهنگي داخلي آن را حآ ميكنهد و

اصلي فرهنگ ميتواند باشد.

به سبب املنرد و تأثير خويش معتبر دانسهته مهيشهود و بهه

ب) محي  :محي تعريفكننهدة سياسهت سهازمان و نحهوة

همين دليهآ بههمثابهه روش صهحيح ادراک ،تفنهر و احسهاس

دستيابي به آن است و بهطور غيرمستقيم در شنآدادن فرهنگ

درخصوص آن مشنالت به ااضاي جديد گروه آموزش و ياد

سازمان نقش بهسزايي دارد .سازمان هايي كهه نتواننهد فرهنهگ

داده ميشود (فرهنگي و همناران.)241 :6934 ،

خود را با مقتضيات خار سازمان و محهي پيرامهون سهازمان

پژوهشهاي اخيهر نشهان مهيدههد هفهت ويژگهي مههم و
بنيادين ،ماهيت فرهنگ سازماني را تشنيآ ميدهد:
خالیيت و ريسو پذيري :ميزاني كه ههر يهو از كاركنهان
براي خالببودن ،پذيرش و ريسو تشويق ميشوند.
توجه به جزئيات :ميزاني كه از هر يهو از كاركنهان انتظهار
مي رود تا دیيق باشهند و بهه تجزيهه و تحليهآ بپردازنهد و بهه
جزئيات توجه كنند.
نتيجة محهوري :ميزانهي كهه مهديريت بهه جهاي توجهه بهه
فرايندها و روشها ،بر نتاي و پيامدها تأكيد دارد.
فردمههداري :ميزانههي كههه تصههميمگيههريهههاي مههديريتي اثههر
خروجيها و پيامدها بر افراد را مدنظر یرار ميدهد.
تيم گرايي :ميزاني كه فعاليت هاي كاري به جاي افراد ،حول
تيمها سازماندهي ميشوند.
جسارت و شهجاات :ميهزان ریابهت و جسهارت افهراد در
مقايسه با سهآانگاري آنها.
ثبات :ميزاني كه فعاليتهاي سازماني ،بيشتر بر حفظ وضهع
موجود تأكيد ميكنند (رابينز.)972-976 :6981 ،
چاندان ( )1996به طور مختصر اواملي را بيان ميكنهد كهه

مطابق و همسو كنند ،هرگز به سوي موفقيت حركت نخواهنهد
كرد و درنهايت از بين خواهند رفت.
) ماهيهت يهها طبيعههت كهار  :فرهنههگ سههازماني تههابعي از
ماهيت يا طبيعت كهار و رسهالت ههدف ههاي سهازمان اسهت
(گودرزي و گمينيان.)96 :6986 ،
در مجموع گفتني است همزمان با زندگي اجتمهااي انسهان
در جوامع مختلهف ،آمهوزش و پهرورش نيهز شهنآ گرفتهه و
وجودش در هر زمان و جامعهاي ضروري

بوده است (سهتوده و

بقائي سهرابي .)6987 ،اين سازمان نيز مانند ههر سهازمان ديگهري
فق وظيفة نيرويابي ،جذب ،گزينش و استخدام نيروي انساني
را ندارد؛ بلنه مهمتر از آن ،دغدغة آشنايي با یوانين ،معيارهها،
چگونگي برخورد با ديگران ،املنرد و مسائلي از اين یبيآ را
نيز داشته است .در بستر فرايند جامعه پذيري تا حهدودي ايهن
دغدغه از بين ميرود (شاين .)64 :6986 ،لوئيس ،جامعههپهذيري
سازماني را فرايندي دانست كه با آن ،فرد ،ارزشها ،تواناييها،
رفتارهاي مورد انتظار سازمان و دانش اجتمااي را كه براي بهه
اهدهگرفتن يهو نقهش سهازماني و مشهاركت در سهازمان بهه
انوان يو اضهو سهازماني ضهروري اسهت را درک مهيكنهد
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664

(شهاين،

( .)Louis, 1980: 229اين فراينهد در صهورت اجهراي صهحيح،

فرهنگ غيركاركردي شد ميتواند تحول آفهرين باشهد

هزينههاي سازمان را تقليآ مي دهد و در درازمدت به افهزايش

 .)46 :6984به نظر یلي پور ( ،)6986افهزايش رضهايت شهغلي،

ميزان وفاداري كاركنان و كاهش تقاضا براي جدايي از سازمان

ارتقاي بهره وري ،كاهش غيبت و جابهجايي ،تقويت رفتارهاي

مي انجامد .با ورود فرد به سازمان در وجهود او حهس كهاوش

شهروندي سازماني ،تحنيم و هويت سازماني ،افزايش تعهد و

نسبت به سازمان و شغآ ايجاد خواهد شد .اگر ايهن تالطهم و

وفاداري سازماني و اجينشدن بها شهغآ از اههداف مهديريت

حس كاوش در جهت مناسهب و مثبتهي پهيش بهرود ،فهرد در

رفتار سازماني است (نادي و همناران.)26 :6934 ،

سازمان مي ماند و درگير شغآ ميشهود .در غيهر ايهنصهورت

جايگاه اهميت رفتهار شههروندي سهازماني تها حهدودي

بهطوري منفعآ امآ ميكند و در نهايت ممنن است سهازمان

بررسي شد و چنين رفتارهايي مانع بهروز برخهي رفتارههاي

را ترک كند (فرهنگي و صمدي .)8 :6986 ،افرادي كه جامعهپهذير

ضداخالیي نظير غيبت ،تأخير ،كمكاري هاي آشنار و پنههان،

شده باشند با سازمان خود احساس ينيشدن دارنهد .مائيهآ و

یانون گريزي ،مقاومت در برابر تغيير ،توجه به منافع شخصي

آشفور  ،اين احساس تعلق و يني دانسهتن را همهان هويهت

و رفتارهايي ديگر از اين دسته مي شود؛ درنتيجه ،پژوهشهگر

سازماني تعريف كردهاند (.)Mael & Ashforth, 1992: 105

به انوان اضوي از كاركنان سازمان آمهوزش و پهرورش زم

ائي و يوئن در پژوهشي به رابطة مثبت و معنهاداري بهين ايهن

دانست پژوهشي در اين زمينه انجام دههد و ضهمن بررسهي

سازه و جامعهپذيري سازماني دسهت يافتنهد .همچنهين ،نهوري و

متغيرهايي مانند جامعه پذيري سازماني ،رفتار رهبري ،هويت

داائي در يافتههاي پژوهش خود ،تأثير مستقيم هويت سهازماني را

سازماني و فرهنگ سازماني كه اوامآ تأثيرگذار و مرتب بها

بر ارائة رفتارهاي شهروندي سازماني نتيجهه گرفتنهد ( Yi & Uen,

رفتار شهروندي سازماني هستند ،راهنارهاي كاربردي بهراي

.)2006: 432

نهادينههه شههدن متغيرهههاي مههذكور در كليههة كاركنههان سههتادي

رفتار شهروندي سازماني از ديدگاه ارگان همهان رفتارههاي
اختياري هستند كه در اثربخشي سازمان نقش اساسي دارنهد و
در نظام حقوب و پاداش سازمانها جايگاهي براي آنها در نظهر
گرفته نشده است .به نمونههههايي از ايهن نهوع رفتارهها ماننهد
ياري رساني به همناري كه غايب است يا داوطلبشدن بهراي
كار بيشتر در زمان نياز اشاره ميشود

(گآپرور و رفيهعزاده:6988 ،

 .(48رفتار رهبر هر سازمان در تشويق كاركنهان بهه بهروز ايهن
نوع رفتارها اثر مهمي دارد .وجود رابطة مثبت و معنهادار بهين
رهبههري تحههول آفههرين و رفتههار شهههروندي سههازماني نتيجههة
يافته هاي پژوهشي سيد نقوي و همنارانش بود .دروایهع بهين
متغير رفتارهاي آرماني ،انگيزش الهامبخش و متغيهر فهردي بها
رفتار شهروندي سازماني رابطة معنهادار مثبهت وجهود داشهت
(سيد نقوي و همناران.)6 :6987 ،
رهبري و فرهنهگ سهازماني در يهو ارتبها دو سهويه بها
ينديگرند؛ فرهنگ سهازمان ،معيارههايي بهراي انتخهاب رهبهر
مناسب خواهند بود و ديگر ايننه رهبر سازمان در هر زمان كه

آمهوزش و پههرورش ،دسهت انههدركاران امهر تعلههيم و تربيههت
فرزندان كشور ،ارائه دهند كه توسعه و ارتقاي آيندة ايران به
دسههت آنههان ریههم خواهههد خههورد .پژوهشههگران متعههددي
پههژوهشهههاي فرا وانههي در زمينههة متغيرهههاي مههذكور انجههام
داده اند ؛ اما بيشتر آنها ارتبا متغيرها را به صورت دو به دو و
به ندرت در سازمان هاي آموزشي بررسهي كهرده انهد .چنهين
پژوهشي در بين كاركنان ستادي آموزش و پهرورش تهاكنون
انجام نشده است؛ بنابراين ،اين پژوهش منحصربه فرد اسهت.
هدف اصل ي پژوهش حاضر تعيين رابطه بهين جامعههپهذيري
سازماني ،رفتار رهبري ،هويت سازماني و فرهنگ سازماني با
رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان سهتادي آمهوزش و
پرورش شهر اصفهان در سال  ، 6934تعيين اثر رفتار رهبهري
بهها فرهنههگ سههازماني و جامعههه پههذيري سههازماني بهها هويههت
سازماني بر رفتار شههروندي سهازماني بهوده اسهت و سهؤال
پژوهش ايننه آيها الگهوي معهاد ت سهاختاري روابه بهين
متغيرها شاخص هاي مطلوب برازندگي دارند.
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پیشینة پژوهش

پزشني شيراز را بررسي كردنهد .مطالعهة توصهيفي و تحليلهي

پژوهش سعادتي ( )6936با انتخاب  682كارمند شههرداري بها

آنان به صورت مقطعي روي نمونة  692نفري از بين  122نفهر

هدف رابطة بين فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سهازماني

از پرسنآ شاغآ در حوزة ستادي دانشهگاه شهيراز بههصهورت

با اختياردادن به كارمند انجام شد .وي فرهنگ سهازماني را در

تصادفي انجام شد و نتاي بيانكننهدة رابطهة مثبهت و معنهادار

 2بعد (انطبهاب پهذيري ،همهاهنگي ،درگيربهودن در سهازمان و

رفتار شهروندي با فرهنگ سازماني ،شخصيت و كنترل دروني

رسالت) رفتار شهروندي سازماني را در  1بعهد (نهوعدوسهتي،

و رابطة معنوس و معنادار با استرس شغلي بود .همچنين بهين

آداب اجتمههااي ،جههوانمردي ،نزاكههت و وجههدان كههاري) و

ابعاد مختلف رفتار شهروندي سازماني رابطهة آمهاري مثبهت و

اختياردادن به كارمند را در  2بعد (اهميت ،انتخاب ،شايسهتگي

معناداري وجود داشت.

و رابطه) بررسي كرد .نتاي حاصآ از پهژوهش وجهود رابطهة

آزدميهههر و ايرگهههان ( )2015در پژوهشهههي رابطهههه بهههين

مثبههت و معنههادار بههين فرهنههگ سههازماني و رفتههار شهههروندي

جامعهپذيري سازماني و رفتهار شههروندي سهازماني بها نقهش

سازماني را نشان داد.

واسههطهاي تناسههب فههرد  -محههي كههار را بررسههي كردنههد.

آصهههفي سهههميرمي ( )6936بهههراي تعيهههين رابطهههه بهههين

بدينترتيب ،پرسشنامهاي شامآ جامعهپهذيري سهازماني در 1

جامعه پذيري سازماني (مشتمآ بهر آمهوزش ،تفهاهم ،حمايهت

بعد (دانش شهغلي ،اههداف و ارزش ههاي سهازماني ،مههارت

همناران و چشمانهداز آينهده) بها رفتهار شههروندي سهازماني

املنرد ،زبان و مردم) ،رفتار شههروندي سهازماني در  2بعهد

(شهههامآ جهههوانمردي ،آداب اجتمهههااي ،وجهههدان كهههاري و

(نوعدوستي ،جوانمردي ،تواضع و فضهيلت مهدني) و تناسهب

نوعدوستي) نمونهاي  423نفري از  674نفر معلمهان ههر سهه

فرد  -محي كار در  9بعد (تناسهب فهرد  -سهازمان ،تناسهب

مقطع تحصيلي شهرسهتان سهميرم انتخهاب كهرد و بهه رابطهة

توانههايي  -تقاضهها ،تناسههب فههرد  -نههاظر) را بههين  424نفههر از

معناداري بين جامعهپذيري سازماني و سه بعهد از ابعهاد رفتهار

كاركنان يقه سهفيد در اسهتانبول توزيهع كردنهد .يافتهه هها اثهر

شهههروندي سههازماني (آداب اجتمههااي ،وجههدان كههاري و

واسههطهاي تناسههب فههرد  -محههي كههار را در رابطههه بههين

نوعدوستي) و نداشتن رابطه با بعد چهارم آن يعني جوانمردي

جامعهپذيري سهازماني و رفتهار شههروندي سهازماني و نتهاي

دست يافت.

تحليآ رگرسيون اثر معناداري ابعاد جامعهپذيري سهازماني بهر

سليماني ( )6932براي بررسي رابطهة هويهت سهازماني بها

ابعاد رفتار شهروندي سازماني را نشان داد.

رفتار شهروندي سازماني در دانشگاه الوم اسهالمي رضهوي و

گيرتيلي و همناران ( ،)2013تأثير متقابآ رهبري و فرهنگ

دانشگاه خيام مشهد پژوهش كمي بها روش همبسهتگي انجهام

سازماني در سهازمانههاي تهرک را بررسهي كردنهد .آنهها 233

داد .نمونههة پههژوهش وي  71نفههر از كاركنههان دانش هگاه الههوم

پرسشنامه در بين مديران  627شركت توزيع كردند .از نتهاي

اسالمي رضوي و  12نفر از دانشگاه خيام به روش سرشماري

رگرسيون چندمتغيره دريافتند مديران تمايآ دارند سهبوههاي

بود .تجزيه و تحليآ داده ها بيان كنندة رابطهة مثبهت و معنهادار

مختلف رهبري را اجرا كنند تا كارمندان در كسهب و كارشهان

بين هويت سازماني با رفتهار شههروندي سهازماني و ميهانگين

موفق شوند.

رفتار شهروندي سهازماني و هويهت سهازماني دانشهگاه الهوم
اسالمي رضوي با تر از دانشگاه خيام بود.

چن و يانگ ( )2012براي نشاندادن تأثير رهبري معنوي بر
رفتههار شهههروندي سههازماني در صههنايع مههالي و خههدمات

سهرابي زاده و همناران ( ،)6983اوامآ تأثيرگذار بر رفتهار

خههردهفروشههي بهها هههدف تعمههيم بههه صههنايع ديگههر ،تحليههآ

شهروندي سازماني در كاركنان حوزة سهتادي دانشهگاه الهوم

چندنمونهاي با انتخاب  266نفر از  48كمپاني بزرگ در تايوان

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)67شماره سوم ،پاييز 6936
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انجام دادند و نتيجه گرفتند ارزش ها ،نگهرش هها و رفتارههاي

سازماني با رفتار شهروندي سازماني ،سليماني ( ،)6932رابطهه

رهبران بر كارمندان تأثير مثبتي ميگهذارد و همچنهين موجهب

بين هويت سازماني و رفتار شهروندي سازماني ،سهرابيزاده و

ميشود كارمندان ،رفتار شهروندي سازماني مانند نهوعدوسهتي

همناران ( ،)6983بررسي اوامهآ مهؤثر بهر رفتهار شههروندي

را براي كمو بهه همنهاران و مسهئوليت وجهداني نسهبت بهه

سازماني ،آزدمير و ايرگان ( ،)2015رابطه بهين جامعهه پهذيري

سازمان را بهصورت االي انجام دهند.

سازماني و رفتهار شههروندي سهازماني ،گيريتلهي و همنهاران

جيانگ و فو ( ،)2011پژوهشي با انوان رابطه بين فرهنهگ

( ،)2013تأثير متقابآ رهبري و فرهنگ سازماني ،جيان ههوآ و

سازماني دانشگاه ها ،اختيارات روان شناختي مدرسهان و رفتهار

همنههاران ( ،)2010رابطههه جامعهههپههذيري سههازماني ،هويههت

شهههروندي سههازماني انجههام دادنههد .تحليههآ دادهههها نشههان داد

سازماني و رفتار شهروندي سازماني ،تائورمينا ( ،)2008رابطهه

فرهنگ سازماني دانشگاه بر اختيارت روانشناختي مدرسهان و

بين رفتار رهبري ،جامعه پذيري سازماني و فرهنگ سازماني را

رفتار شههروندي سهازماني تهأثير بسهيار شهديدي مهيگهذارد.

بررسي كردهاند كه براساس آنها ميتوان اذاهان داشهت اثهرات

فرهنگ سازماني سلسله مراتبي و بازاري دانشگاه ممنن اسهت

بهدسهت آمهده در مطالعهات یبلهي تأييدكننهدة اثرگهذاري ايهن

به تحريف معني ضمني اختيارات روانشناختي مدرسان منجهر

متغيرها بر رفتار شهروندي سازماني است؛ اما هيچ يو از ايهن

شود؛ همچنين پهيش بينهي شهد فرهنهگ سهازماني دانشهگاه و

مطالعههات در یالههب يههو الگههوي يههوپارچههه و بهههصههورت

اختيارات روان شناختي مدرسان بر رفتار شههروندي سهازماني

تأثيرگذاري مستقيم و غيرمستقيم اثرات متغيرههاي پهيش بهين

تأثير ميگذارد.

(جامعهههپههذيري سههازماني ،رفتههاررهبري ،هويههت سههازماني و

جيههانهههوا و همنههاران ( ،)2010پژوهشههي بهها انههوان

فرهنگ سازماني) بر متغير مالک (رفتار شههروندي سهازماني)

جامعهپذيري سهازماني ،هويهت سهازماني و رفتهار شههروندي

بررسي نشدهاند؛ بنابراين ،الگوي مفهومي پژوهش طراحي شد.

سازماني را در  7كارخانه با تننولوژي با ي چين انجام دادنهد

اين الگو در شنآ  6نمايش داده شده است .طبق الگو ،رابطهة

و به رابطة مثبت و معناداري بين ابعاد مختلهف جامعههپهذيري

رفتار رهبري بر رفتار شهروندي سهازماني بههطهور مسهتقيم و

سازماني (زبهان ،ارزشهها ،تهاريخ سهازماني و جامعههپهذيري

غيرمستقيم با نقش فرهنهگ سهازماني و رابطهة جامعههپهذيري

اهداف) با رفتار شهروندي سازماني و هويت سازماني با رفتار

سههازماني بههر رفتههار شهههروندي سههازماني بهههطههور مسههتقيم و

شهروندي دست يافتند.

غيرمستقيم با نقش هويت سازماني بررسي شده است .براساس
ضريب همبستگي پيرسون ،رواب ساده و مبتنهي بهر الگويهابي

الگوی مفهومی پژوهش
سعادتي ( ،)6936ارتبا فرهنگ سازماني با رفتهار شههروندي

معاد ت ساختاري ،رواب الّي و ضرايب مسير بررسي شد.

سازماني ،آصفي سميرمي ( ،)6936رابطهه بهين جامعههپهذيري
فرهنگ سازماني
رفتار رهبري
رفتار شهروندي
سازماني

جامعهپذيري
سازماني
هويت سازماني

شکل  -1الگوی مفهومی پژوهش
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فرضية اصلي اين پژوهش بين جامعهپذيري سازماني ،رفتار

روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي نسبتي بود؛ يعني از كليه

رهبري ،هويت سازماني و فرهنگ سازماني با رفتار شهروندي

طبقات موجود در جامعة پژوهش به نسبت سهم آنهها در كهآ

سازماني رابطة ساختاري وجود دارد.

در حجم نمونه دخالت داده شهد؛ بنهابراين ،تعهداد  68نفهر از
ناحيه يو 47 ،نفر از ناحيه دو 96 ،نفر از ناحيه سه 92 ،نفر از

روششناسی

ناحيه چهار 92 ،نفر از ناحيه پن  63 ،نفر از ناحيه شهش و 31

روش پژوهش حاضر از نظر هدف كهاربردي اسهت؛ زيهرا بهه

نفر از اداره كآ حجم نمونه مدنظر پژوهش را تشنيآ دادند.

دنبال كاربرد اثرات جامعه پهذيري سهازماني در تمهام ابعهاد آن
(آموزش ،تفاهم ،حمايت همنهاران و چشهم انهداز آينهده) بهه

ابزار پژوهش

واسطة هويت سازماني و همچنين اثر رفتار رهبري به واسهطه

در اين پژوهش براي گردآوري اطالاات از ابزار پرسهشنامهه

فرهنگ سهازماني بهر رفتهار شههروندي سهازماني اسهت .ايهن

استفاده شده است .پرسش نامه ههاي اسهتفاده شهده ابارتنهد از:

پژوهش برحسب مویعيت ميداني است .ازنظر نحوة گردآوري

پرسشنامة جامعهپذيري سازماني ،پرسشنامهة رفتهار رهبهري،

دادهههها پههژوهش توصههيفي از نههوع همبسههتگي اسههت .هههدف

پرسشنامة هويت سازماني ،پرسهشنامهة فرهنهگ سهازماني و

پژوهش همبسهتگي ابهارت اسهت از درک الگوههاي پيچيهدة

پرسش نامة رفتار شهروندي سازماني 412 .پرسشنامه در طول

رفتاري با مطالعة همبستگي بين اين الگوهها و متغيرههايي كهه

يو هفته و به صورت حضهوري در اداره كهآ و شهش ناحيهه

فههرض مههيشههود بههين آنههها رابطههه وجههود دارد .ايههن روش

آمههوزش و پههرورش توزيههع و جمههعآوري شههد .در ابتههداي

به خصوص در شرايطي مفيد است كه هدف آن كشهف رابطهه

پرسش نامه ،توضيحي دربارة هدف از ارزيابي نظرات كاركنهان

بين متغيرهايي باشد كه دربارة آنها پژوهش هايي انجهام نشهده

آمههده بههود و همچنههين مشخصههات فههردي آنههها شههامآ سههن،

است (د ور.)429 :6982 ،

جنسههيت ،سههابقه خههدمت ،وضههعيت تأهههآ ،ناحيههه ،ميههزان

جامعة آماري اين پژوهش را كليه كاركنان ستادي آمهوزش

تحصيالت و رشته تحصيلي از آنان خواسته شده بود .از ميهان

و پرورش شهر اصفهان در سال  6934تشنيآ دادند .براسهاس

 412پرسش نامة توزيع شده 419 ،پرسش نامه با ميزان بازگشت

اطالاات بهدست آمده از دفتر طرح و برنامة سازمان آموزش و

 2/33برگشت داده شد و  8پرسشنامهه بههدليهآ نهایصبهودن

پرورش شهر اصفهان تعداد اين كاركنان  724نفر بود كهه 478

پاسخ ها از پژوهش كنار گذاشته شد؛ بهه همهين دليهآ تحليهآ

نفر در اداره كآ 12 ،نفر ناحيه يو 71 ،نفر ناحيه دو 34 ،نفهر

 421پرسشنامه مالک امآ یرار گرفت.

ناحيه سه 622 ،نفر ناحيه چهار 87 ،نفر ناحيهه پهن و  16نفهر
در ناحيه شش مشغول به كار بودند.

پرسشنامة جامعهپذيري سازماني :اين پرسشنامه  42سؤال
دارد كه تائورمينها تهيهه و در پژوهشهي اسهتفاده كهرده اسهت

نمونه اين پژوهش  412نفر از بين كاركنان ستادي آمهوزش

(92

 .)Taormina, 2008:همچنين ايهن پرسهشنامهه را نهادي و

و پرورش شهر اصفهان در سال  6934بود كه با فرمول تعيهين

همناران (نادي و همناران )662 :6988 ،و بيگليهاردي و همنهاران

(خهوينهژاد،

( )Bigliardi et al., 2006: 424در پژوهشهايي اسهتفاده كردنهد.

حجم نمونه كرجسي و مورگان ( )1970تعيين شد
)994 :6983

اين پرسشنامه ،جامعهپذيري سازماني را در  2بعهد (آمهوزش،
تفاهم ،حمايت همنهاران و چشهمانهداز آينهده) انهدازهگيهري
ميكند و مقيهاس پاسهخ گهويي آن طيهف  1درجههاي (بسهيار
مخالفم =  6تا بسيار موافقم =  )1است .هر كهدام از ابعهاد در
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اين پرسشنامه 1 ،سؤال را شهامآ مهيشهود .تائورمينها آلفهاي

بزرگتر از يو دارند و  % 72/223از واريانس را با مؤلفههههاي

كرونباخ اوليه را  2/79 ،2/63 ،2/81و 2/72به ترتيب براي زير

اصلي تبيين مي كنند؛ بنابراين ،رفتهار رهبهري بها چههار اامهآ

مقياس هاي آموزش ،تفاهم ،حمايهت همنهاران و چشهمانهداز

اندازهگيري ميشود.

آينههده گههزارش كههرده بههود

(2008: 92

 .)Taormina,نههادي و

همنارانش در پژوهش خود آلفاي كرونباخ را ،2/869 ،2/863
 2/866 ،2/731و  2/39بهههراي آمهههوزش ،تفهههاهم ،حمايهههت
همناران ،چشم انداز آينده و كآ مقياس گزارش دادند

(نهادي و

پرسشنامة هويت سازماني :ايهن پرسهشنامهه  6سهؤالي را
مائيآ و آشفور
110

تهيه و استفاده كردهانهد (

Mael & Ashforth,

 .)1992:همچنين اين پرسشنامه را پژوهشگران متعهددي

در مطالعات خود استفاده كردند

( ;Epitropaki & Martin, 2005

همنههاران .)662 :6988 ،پايههايي پرسههشنامههه بهها آلفههاي كرونبههاخ

 Yi & Uen, 2006; Jianhua et al., 2010و نوري و داايي.)62 :6987 ،

 2/813بههراي آمههوزش 2/738 ،بههراي تفههاهم 2/733 ،بههراي

مقياس پاسخگويي به اين پرسشنامه طيف  1درجهاي (بسهيار

حمايت همناران 2/843 ،براي چشمانداز آينده و  2/839براي

مخالفم =  6تا بسهيار مهوافقم = )1اسهت .مائيهآ و آشهفور ،

كآ مقياس به دست آمد .روايي آن با استفاده از تحليآ اهاملي

آلفاي كرونباخ را در پژوهش خود  2/86گزارش دادند (

اكتشهافي (بها چههرخش از نهوع واريمههاكس) براسهاس مقههادير

 .)& Ashforth, 1992: 110ائي و يوئن ،آلفاي كرونباخ را 2/898

ضههريب كفايههت نمونههه  ،2/873ضههريب تقريبههي خههي دو

گزارش دادند ( .)Yi & Uen, 2006: 435پايايي پرسهشنامهه بها

 ،4677/972درجه آزادي  632و سطح معناداري  2/226تأييهد

آلفاي كرونباخ  2/81به دسهت آمهد .روايهي آن بها اسهتفاده از

شد .مطابق واريهانس كهآ تبيهينشهده ،چههار اامهآ مقهداري

تحليآ ااملي اكتشافي (با چرخش از نوع واريماكس) براساس

بزرگتر از يو دارند و  % 69/337از واريانس را با مؤلفههههاي

مقادير ضريب كفايت نمونه  ،2/822ضهريب تقريبهي خهي دو

اصلي تبيين مي كنند؛ بنابراين ،جامعهپذيري سازماني بها چههار

 ،119/927درجههه آزادي  61و سههطح معنههاداري  2/226تأييههد

اامآ اندازهگيري ميشود.

شد .مطابق واريانس كآ تبيينشده يو اامآ مقهداري بزرگتهر

Mael

پرسشنامة رفتار رهبري :اين پرسشنامه  96سؤال را شامآ

از يو دارد و  % 14/619از واريانس را با مؤلفه اصهلي تبيهين

( Quinn et al.,

مي كند؛ بنابراين ،هويت سازماني بها يهو اامهآ انهدازهگيهري

ميشود كه كهويين و همنهاران تهيهه كهردهانهد

 )2009: 3و بهراي نخسهتينبهار پژوهشهگر ،ترجمهه و در ايهن

ميشود.

پژوهش استفاده كرده است .ابعاد ايهن پرسهش نامهه ،تشهريو

پرسش نامة فرهنگ سازماني :اين پرسش نامه  42سؤال را

مسااي ،خالیيت ،كنترل و ریابت را شامآ ميشهود و مقيهاس

شامآ مي شود كه وا

تهيه كرده اسهت (

Wallach, 1983 :

پاسخگويي طيف  1درجهاي (هرگز = 6تا هميشهه = )1اسهت.

 )33و تائورمينا در پژوهشي استفاده كرد (

Taormina, 2008:

سؤا ت مربو به هر كدام از ابعاد  3سؤال را شامآ ميشهود.

 .)91ايههن پرسههش نامههه ،فرهنههگ سههازماني را در  9ب عههد

پايايي پرسشنامه بها آلفهاي كرونبهاخ بهراي تشهريو مسهااي

( نههوآوري ،حمههايتي و بوروكراتيههو) مههي سههنجد .مقيههاس

 ،2/316خالیيت  ،2/327كنترل  ،2/317ریابهت  2/362و كهآ

پاسههخ گههويي بههه سههؤا ت در ايههن پرسههش نامههه مقيههاس 2

مقياس  2/388به دست آمد .روايهي آن بها اسهتفاده از تحليهآ

درجه اي (اصالً = 6تا اغلب اویات = )2است .ههر ب عهد در

ااملي اكتشافي (با چرخش از نوع واريماكس) براساس مقادير

اين پرسش نامه  8سؤال را شامآ مي شود .تائورمينها آلفهاي

ضههريب كفايههت نمونههه  ،2/317ضههريب تقريبههي خههي دو

كرونباخ را  2/81براي بوروكراتيو 2/89 ،براي نهوآوري و

 ،6369/376درجه آزادي  692و سطح معناداري  2/226تأييهد

 2/82براي حمايتي گزارش كهرده بهود

.)Taormina,

شد .مطابق واريهانس كهآ تبيهينشهده ،چههار اامهآ مقهداري

پايايي پرسش نامه با آلفاي كرونباخ 2/728 ،2/862 ،2/736

( 2008
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به ترتيب براي ابعهاد بوروكراتيهو ،نهوآوري و حمهايتي و

داده هاي حاصآ از پرسهش نامهه هها بها اسهتفاده از ضهريب

 2/368براي كآ مقياس به دست آمد .روايي آن با اسهتفاده

همبستگي پيرسون و الگو يابي معاد ت ساختاري با استفاده

از تحليآ ااملي اكتشافي ( با چهرخش از نهوع واريمهاكس)
براسههاس مقههادير ضههريب كفايههت نمونههه  ،2/739ضههريب
تقريههب خههيدو  ، 6482/786درجههه آزادي  476و سههطح
معناداري  2/226تأييد شد .مطابق واريانس كآ تبيين شهده،

6

از دو نرم افزار بسته آماري براي الوم اجتمااي نسهخه 46
4

و ليزرل  8/71تحليآ شد.
يافته ههاي توصهيفي و شهاخص ههاي جمعيهت شهناختي
مشاركت كنندگان در پژوهش به صورت زير هستند.

سه اامهآ مقهداري بزرگتهر از يهو دارنهد و  % 24/477از

از  422نفر كه جنسيت خود را ااالم كردند 18 ،نفر زن

واريانس را با مؤلفه هاي اصهلي تبيهين مهي كننهد؛ بنهابراين،

(معادل  )% 49/7و  68نفر مرد (معهادل  )% 72/9بودنهد .از

فرهنگ سازماني با سه اامآ اندازه گيري مي شود.

 441نفر كه سن خود را ذكر كردند 1 ،نفر از  41تا  92سال

پرسش نامة رفتار شهروندي سازماني :اين پرسش نامهه 8

(معادل  44 ،)% 4نفر از  92تا  91سهال (معهادل 13 .)% 3

سؤال را شامآ مي شود كه رفتار شههروندي سهازماني را در

نفر از  91تا  22سال (معادل  693 ،)% 42/6نفهر بيشهتر از

دو ب عد ( مسئوليت پذيري و خونگرمي) انهدازه مهي گيهرد و

 22سال (معادل  )% 16/7بوده انهد .از  499نفهر كهه سهابقه

نخستين بار وانهگ تهيهه كهرد و در پژوهشهي جيهان ههوا و

خدمت خود را مشخص كردند  2نفر (معادل  )% 6/6كمتر

همناران استفاده كردند (  .)Jianhua et al., 2010: 171مقياس
پاسخ گويي به سؤا ت ،طيف  1درجه اي (بسيار مخالفم =6

از  1سال 8 ،نفر (معادل  )% 9/9از  1تا  62سهال 46 ،نفهر
(معادل  )% 62/6از  62تا  61سال 96 ،نفر(معهادل )%42/8

تهها بسههيار مههوافقم = )1اسههت .در ايههن پرسههش نامههه ،ب عههد

از  41تا  92سال سابقه داشته اند .از  422نفر كهه وضهعيت

مسئوليت پهذيري 1 ،سهؤال و ب عهد خهونگرمي 9 ،سهؤال را

تأهآ خود را اظهار نمودند  64نفر (معادل  )% 2/3مجرد و

شامآ مي شود .جيهان ههوا و همنهاران ،آلفهاي كرونبهاخ را

 448نفر (معادل  )% 39/6متأهآ بوده اند .محآ خهدمت 68

 2/781و  2/893به ترتيب براي دو ب عهد مسهئوليت پهذيري

نفههر (معههادل  )% 7/9ناحيههه  41 ،6نفههر (معههادل )% 62/4

 .)Jianhua etپايهايي

ناحيه 96 ،4نفر (معادل  )% 64/7ناحيه  99 ،9نفهر (معهادل

پرسش نامه با آلفاي كرونباخ  2/843براي مسئوليت پهذيري،

 )% 69/1ناحيه  43 ،2نفر (معادل  )%66/8ناحيه  63 ،1نفر

 2/122براي خونگرمي و  2/866براي كآ مقياس به دست

(معادل  )%7/8ناحيه  32 ،6نفر (معهادل  )% 96/7اداره كهآ

آمد .روايي آن بها اسهتفاده از تحليهآ اهاملي اكتشهافي (بها

بوده اسهت .از  493نفهري كهه تحصهيالت خهود را معهين

چرخش از نوع واريماكس) براساس ضريب كفايت نمونهه

كردند 8 ،نفر (معادل  )% 9/9ديپلم 62 ،نفر (معادل )% 1/7

 ، 2/81ضريب تقريبي خي دو  ، 677/421درجه آزادي  48و

فوب ديپلم 664 ،نفر (معهادل  )% 66/6ليسهانس و  11نفهر

سطح معنهاداري  2/226تأييهد شهد .مطهابق واريهانس كهآ

(معادل  )% 44/2فوب ليسانس داشته اند.

وخونگرمي گه زارش دادنهد

( al., 2010

تبيههين شههده ،دو اامههآ مقههداري بزرگتههر از يههو دارنههد و
 %62/219از واريانس را با مؤلفه هاي اصلي تبيين مي كننهد؛

در جههدول  ، 6ميههانگين ،انحههراف معيههار و همبسههتگي
دروني بين متغيرهاي پژوهش ارائه شده است.

بنابراين ،رفتار شهروندي سازماني با دو اامآ اندازه گيهري
مي شود.
یافته های پژوهش

)Statistical Package for Social Science (SPSS
)Linear Structural Relationship (LISREL

1
2
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جدول  -1میانگین ،انحراف معیار و همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش
انحراف

ردیف

متغیرهای پژوهش

میانگین

6

جامعهپذيري سازماني

9/23

2/16

4

رفتار رهبري

9/23

2/73

9

هويت سازماني

9/61

2/76

2

فرهنگ سازماني

4/72

2/27

1

رفتار شهروندي سازماني

9/31

2/18

معیار

1

2

6
**

2/142

6

**

2/964

**

2/191

**

2/486

3

**

2/228

**

2/618

**

2/473

5

4

6
**

2/919

**

2/128

6
**

2/922

6

** P  0 / 05
براسههاس يافتههههههاي جههدول  6بههين متغيرهههاي پژوهشههي

سازماني با مقدار  2/618و كمتهرين رابطهه مربهو بهه رفتهار

(جامعهپذيري سازماني ،رفتار رهبري ،هويت سازماني ،فرهنگ

رهبري با رفتار شههروندي سهازماني بها مقهدار  2/473اسهت.

سههازماني و رفتههار شهههروندي سههازماني) در سههطح خطههاي

باتوجه به وجود همبستگي بين متغير هاي پيش بين و مهالک و

 P  0 / 05بهصورت دو به دو رابطة مثبت و معنهادار وجهود

همچنين خطيبودن رابطه و نرمالبودن دادهها شهراي اجهراي

دارد .بيشهترين رابطههه ،مربهو بههه رفتهار رهبههري بها فرهنههگ

الگويابي معاد ت ساختاري امنانپذير شد.

الگوسازی معادالت ساختاری

شههنآ  -4الگههوي معههاد ت سههاختاري رواب ه پيچيههده بههين
جامعهپذيري سازماني در تمام ابعاد آن (آموزش ،تفهاهم ،حمايهت
همناران و چشمانداز آينده) ،رفتهار رهبهري ،هويهت سهازماني و

فرهنههگ سههازماني بارفتههار شهههروندي سههازماني و انجههام رابطههه
(برحسب ضرايب مسير)
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جدول  -2نتایج حاصل از الگوسازی معادلة ساختاری برای الگوی پژوهش
ردیف

β

مسیرهای الگو

 1جامعهپذیری

سازمانی

 هویت سازمانی
 2هویت

سازمانی

/33
0



رفتار شهروندی سازمانی

/20
0

SE

R2

T

0/00

0/40

7/14

0/00

0/00

2/44

RMR

()df

GF
I

AGFI

CFI

NFI

RMSE
A

 3جامعهپذیری
سازمانی

/32

0/10

0/00

3/23

رفتارشهروندی سازمانی
 4رفتار رهبری فرهنگ
سازمانی
 5فرهنگ

/34
0

سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی
 3رفتار رهبری  رفتار
شهروندی سازمانی

/12
0
/54
0

130/5
()145

0/04

0/41

3/42

0/04

0/00

1/22

0/11

0/00

4/42

چنانچههه در جههدول  4مشههاهده مههيشههود % 22 ،واريههانس

1 /1

0/030

0/44

0/42

0/44

0/44

0/021

با مقادير )2/12( معنادار است.

هويت سازماني با جامعه پذيري سازماني % 88 ،واريانس رفتار

براساس يافته ههاي ديگهر جهدول  4انهدازه شهاخص ههاي

شهروندي سازماني با هويت سهازماني % 88 ،واريهانس رفتهار

نينويي برازش ،2/32 6تعديآشده برازندگي ،2/34 4نهرمشهده

شهروندي سازماني با جامعهپهذيري سهازماني مشهترک اسهت.

برازنهههدگي 2/32 9و برازنهههدگي تطبيقهههي 2/33 2بههههدليهههآ

همچنين  % 26واريانس فرهنگ سازماني با رفتار رهبري%88 ،

بزرگتربودن از  2/32يا  2/82باات پذيرفتهشدن الگو هستند.

واريانس رفتار شهروندي سازماني با فرهنگ سهازماني و % 88

مقدار جذر برآورد واريانس خطاي تقريبهي 2/246 1بهوده كهه

واريانس رفتار شهروندي سازماني بها رفتهار رهبهري مشهترک

به دليآ كوچوتربودن از  ،2/26نشانه برازنهدگي خهوب الگهو

است.
همچنين ،اثهر مسهتقيم جامعهه پهذيري سهازماني بهر رفتهار

بوده است .نسبت مجذور كا (

) به درجهه آزادي ( )dfنيهز

برابر  6/6است كه چون در يهو بهرازش ايهدهآل ايهن مقهدار

شهروندي سازماني با مقهادير )2/94( و  )9/49( tمعنهادار و

برابر  6است ،اين الگو بهرازش خهوبي را نشهان مهيدههد .در

اثر غيرمستقيم جامعهپذيري سازماني به واسطة هويت سازماني

مجموع براساس تمام موارد گفتهشدة با گفتني است الگهوي

بر رفتار شهروندي سازماني با مقادير )2/69( و  )4/14( tنيز

معاد ت ساختاري رواب بين متغيرها از شاخص هاي مطلوب

معنادار و در كآ ،اثر جامعهپذيري سازماني بر رفتار شهروندي

برازندگي برخوردار است.

سازماني با )2/94( و  )2/21( tمعنادار اسهت .همچنهين اثهر
مستقيم رفتار رهبري بهه واسهطة فرهنهگ سهازماني بهر رفتهار
شهروندي سهازماني بها مقهادير )2/27( و  )6/48( tمعنهادار
نيست؛ ولي اثر كآ رفتار رهبري بر رفتار شههروندي سهازماني

)Goodness Fit Index (GFI
)Adjusted Goodness Fit Index (AGFI
)Normer Fit Index (NFI
)Comprative Fit Index (CFI
)Root Mean Square Error Approximation (RMSEA

1
2
3
4
5
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بحث و نتیجه

جامعه پذيري تاريخچه ،زبان ،ارزشها و اهداف ،نهوع هويهت

مطابق با يافتههاي جدول  ،6متغيرهاي جامعهپذيري سهازماني،

فرد يعني ااتقادات وي به ويژگيهاي مشخص ،مهم و بهادوام

رفتههار رهبههري ،هويههت سههازماني ،فرهنههگ سههازماني و رفتههار

( Dutton et al.,

بهانوان تصويري یدرتمند به وي كمو ميكند

 .)1994:هويت سازماني از احساس وحدت و تعلق افهراد

شههروندي سههازماني بههصههورت دو بهه دو در سههطح خطههاي

239

 P  0 / 05با ينديگر رابطة مثبت و معنادار دارند.

در محدوده يو سازمان پديهد مهيآيهد (

Puusa & Tolvanen,

به گمان اباسپور ،نخستين گام در فراينهد بهسهازي منهابع

 .)2006 : 29اينطور برداشت ميشود كه اين احسهاس وحهدت

انساني ،آشناسازي و اجتمااي كردن كاركنان است .هر كارمنهد

در بين كاركنان باات ميشود در موارد ضهروري بهه ينهديگر

تازهواردي براي سازمان بايد رفتار خود را تا حهدودي تعهديآ

كمو كننهد و نهوایص كهاري ديگهر همنهاران را بهيتویهع و

كند و منطبق با یوانين ،ضهواب و هنجارههاي سهازماني رفتهار

دلسوزانه جبران كنند .كاركناني كه به درستي جامعهپذير شهده

زم بهراي

باشند و احساس هويت سازماني زيادي داشهته باشهند ،تمايهآ

ارتق هاي كاركنههان مهيهها شههود (حسههيني .)77 :6981 ،پاسداشههت و

بيشتري به بروز رفتارهاي شهروندي سازماني خواهند داشهت.

كاربسهت جامعههپههذيري سهازماني در خهف اتفههاب نمهيافتههد.

هويت سازماني به افراد كمو ميكند براي دستيابي سازمان به

بخش هاي مديريت منابع انساني ،آمهوزش و بهسهازي نيهروي

موفقيههت از هههيچ تههالش و همنههاري دريهه ننننههد .نتههاي

انساني و گزينش بايد آستين همت را در اين زمينه با بزنند و

پژوهشهاي بلو و همنارانش دربارة تأثير هويهت سهازماني و

بهطور حرفهاي بهه موضهوع نگهاه كننهد (سهليمي دانشهگر.)6986 ،

احترام به نفس روي رفتارهاي شهروندي سازماني بيان ميكند

ويلسون و والمان 6دريافتند تاكتيوهاي جامعهپذيري در انتقال

احترام به نفس و هويت سازماني پزشنان و پرستاران بر رفتار

Taormina, 2008:

شههروندي سههازماني اثههر داشههته اسههت و همچنههين كارمنههدان

 .)90بيشتر آنچه در یلب فرهنگ وجود دارد در یوانين رفتاري

اينگونه مراكز ،تهالش ههاي فراوانهي بهراي افهزايش كيفيهت و

(كه به تازه واردها آموخته ميشود) آشنار نخواهد شهد؛ بلنهه

كاهش هزينهههها دارنهد ( .)Bellou et al., 2005: 307همسهويي

تنها زماني براي ااضها آشهنار خواههد شهد كهه آنهها جايگهاه

نتاي پژوهش آنان با پژوهش حاضر كه به ارتبا معنادار بهين

اجتمااي دائمي به دست آورند و مجاز باشند به دواير داخلهي

هويت سازماني و رفتار شهروندي سازماني منجهر شهد بهدين

دارد (شهاين:6984 ،

معني است كه درک هويهت سهازماني كاركنهان در ههر بافهت

 .)96وجود رابطة مثبت و معنادار بين جامعهپذيري سهازماني و

جغرافيههايي و هههر سههاختار سههازماني ،انگيههزهاي یههوي بههراي

رفتار شهروندي سازماني با نتاي پژوهش صلواتي و همناران

رفتار هاي مطلوب و پسنديده اجتمااي ميشهود .از متغيرههاي

( )6932ههمخهوان اسهت .صههلواتي و همنهارانش كهه رابطههة

ديگر پژوهش ،رفتار رهبهري اسهت كهه بها رفتهار شههروندي

سطوح جامعه پذيري سازماني با رفتارهاي شهروندي سهازماني

سازماني رابطهاي مثبت و معنادار دارد .سيد نقوي و همنهاران

در مؤسسات آموزش االي سنند را بررسي كهرده بودنهد بهه

( )6987نيز در بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و رفتهار

رابطههة مثبههت و معنههاداري بههين ايههن دو سههازه دسههت يافتنههد

شهروندي سازماني كاركنان شركت طراحهي مهندسهي صهنايع

(صههلواتي .)6932،تشههابه بههين جامعههة آمههاري پههژوهش آنههان و

پتروشههيمي و اگههاز ( )2010در بررسههي رابطههه بههين رفتههار

پژوهش حاضر كه هر دو از مؤسسات آموزشي بوده تا حهدي

شهروندي سازماني و سبو رهبري تحهولي  -تبهادلي مهديران

نتههاي هههمخههواني بههه دسههت داده اسههت .در طههي فراينههد

مدرسه به نتايجي مشابه دست يافتند .ازنظهر آنهان سهازمانهها

كند .آنگاه با برنامه هاي آموزش و بهسازي ،شراي

ارزشهاي فرهنگي سازماني مههم هسهتند (

گروه وارد شوند كه اسرار مشترک گروه یرار

براي ايجاد رفتار شهروندي سازماني بايد گهامبههگهام حركهت
Wilson & Elman
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كنند؛ زيرا چنين رفتارهايي فراينهدي يهو روزه نيسهت؛ بلنهه

هرچه بيشتر اين رفتارها و بهبود املنهرد سهازمان را موجهب

مداوم و زمانبر اسهت .مهديران بايهد اوامهآ موجهد اينگونهه

ميشود (سهرابيزاده و همناران .)71 :6983 ،ازنظر جيانگ و فهو كهه

رفتارها مانند رضايت شغلي ،فضاي سياسهي مثبهت ،پشهتيباني

نتايجي همسو با نتاي پژوهش حاضهر داشهتند ،بریهراركهردن

ادراک شدة سهازمان و ااتمهاد و تعههد سهازماني را در محهي

فرهنگ سهازماني ،مهنعنس كهردن ماهيهت و منطهق دانشهگاه،

كاري ايجاد كنند (سيد نقهوي و همنهاران .)6987 ،اگهاز معتقهد بهود

یدرداني از مقام مدرسان و احترام به حقوب المي آنهان بهراي

نقش مديران مدرسهه در ايجهاد احسهاس اضهويت سهازماني

توسعه و اصالح اساسي دانشگاه اهميت زيادي دارد (

& Jiang

 .)fuچنين به نظر ميرسد كه ارزشمندي رفتارهاي

معلمان و كار مؤثر آنها اننارنشدني است؛ بنابراين ،مهم اسهت

,2011: 699

مديران مدرسه ،افرادي با اهداف روشن و انعطاف پذير باشهند

شهروندي سازماني در ههر فرهنهگ سهازماني كهه بهه خهوبي

و توانايي اتخاذ تصميمات مناسهب را داشهته اسهت و نظهرات

نهادينه شده باشهد بهه پيامهدهاي مثبهت و ارتقهاي كهارآيي و

معلمان را محترم شمارند ( .)Oguz, 2010: 1189رفتار مهديريت

دستيابي بهتر و سريعتر به اههداف سهازماني منجهر مهيشهود.

ارشد بر فرهنگ سازمان نيز تأثير بهسزايي دارد .مديران ارشهد

كاركنان يو سهازمان كهه فرهنهگ سهازمان را پذيرفتهه باشهند

با آنچه ميگوينهد و رفتارههايي كهه از خهود بهروز مهيدهنهد

الگههوي مشههتركي از ارزشههها و هنجارهههاي سههازماني دارنههد؛

هنجارهايي به وجود مهي آورنهد كهه براسهاس آن در سهازمان

بنابراين ،تعارض كمتري ايجاد خواهند كرد .به نظهر هافسهتد،

مشخص ميشود آيا ريسوكردن مطلوب است يا خير ،مديران

فرهنگ ،هدايت رفتارها در جامعه در ظاهر و گاهي روشهاي

بايد چقدر كارمندان خهود را آزاد بگذارنهد ،چهه كارههايي بها

غيریابآ توجه را سبب ميشود و بهطور اميق بر تصميمگيري

افزايش دستمزد ،ترفيع و پاداش هاي ديگر تشويق مهيشهود و

تأثير ميگذارد (.)Erkutlu, 2011: 534

مواردي از اين یبيآ (رابينز و جا  .)171 :6983 ،بهه احتمهال یهوي

يافتههاي جدول  4نشان ميدهد جامعهپذيري سهازماني بها

كاركناني كه فرهنگ سازماني را به خوبي پذيرفتهاند و نسهبت

هويت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني اثر دارد .بهابارتي

به اهداف و استراتژيهاي سازمان آگاهي كامهآ داشهته باشهند

در سازمان آموزش و پرورش ،جامعه پذيري سازماني توانسهته

متعهدند اهداف فردي خود را در راستاي اهداف و ارزشهاي

است احساس هويت سازماني در كاركنان ايجاد كنهد و بهروز

سازمان و جامعه همسو كنند و براي دستيابي به اثربخشي بهتر

رفتار شههروندي سهازماني را موجهب شهود .نتهاي پهژوهش

به انجام رفتارهاي مطلوب اجتمااي مبادرت ورزنهد .از نتهاي

جيانهوآ و همنهاران ( )2010كهه رابطهه بهين جامعههپهذيري

ديگر جدول  ،6وجهود رابطهة مثبهت و معنهادار بهين فرهنهگ

سازماني ،هويت سازماني و رفتار شهروندي سهازماني در يهو

سازماني با رفتار شهروندي سازماني است كه با پهژوهشههاي

سازمان صنعتي و توليدي را بررسي كردند بها نتهاي پهژوهش

سهههرابيزاده و همنههاران ( )6983و جيانههگ و فههو ()2011

حاضر همخواني دارد .ازنظهر آنهان ویتهي ااضها خصوصهيات

همخوان است .سههرابي زاده و همنهارانش در پهژوهش خهود

سازمان را همان خصوصيات خود بداننهد و هويهت سهازماني،

دريافتند كهاهش اسهترس شهغلي ،وجهود اهدالت سهازماني و

شاخهاي از روانشناسي تصور شود ،جامعهپذيري را بهه افهراد

فرهنگ سازماني مشوب جمعگرايي و رفتارههاي شههروندي و

القا ميكند تا باتوجهبه مصهلحت سهازمان فنهر و امهآ كننهد

همچنين خصوصيت فردي كاركنهان (دانشهگاه الهوم پزشهني

(نادي و همنهاران .)22 :6934 ،بهه نظهر دوگهي و گلهين 6هويهت

شيراز) ازجمله شخصيت ،كانون كنتهرل و  ...بهر ميهزان بهروز

سازماني ،چهارچوبي ايسهتا و ثابهت نيسهت؛ بلنهه الگهويي از

رفتار شهروندي سازماني تأثيرگذار است و توجهه مهديران بهه

باورها ،ارزشها و احساسات است كه در تعامآ ويژهاي ميهان

هر يو از اين فاكتورهاي كليهدي و حمايهت از آنهها ،اشهااة
Dugay & Glynn
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افراد و محي پيرامونشهان در بسهتر فرهنهگ سهازماني شهنآ

موجبات ااتالي سازمان را فراهم ميآورد .بهترين توصهيف از

ميگيرد (رحيمنيا و نينخهواه .)2 :6932 ،همچنين مطابق با يافتهههاي

اين مفهوم در ابارت رفتار شهروندي سهازماني كاركنهان بيهان

جدول  4رفتار رهبري با فرهنگ سازماني بهر رفتهار شههروندي

ميشود (زاهدي و خير انديش .)66 :6988 ،ديگر يافتههاي جهدول 4

سازماني تأثير دارد .محتمآ اسهت فلسهفة وجهودي سهازمانهها

نشان مهي دههد الگهوي معهاد ت سهاختاري بههدليهآ مقهادير

تصادفي نيست؛ بلنه دستيابي به اهداف متصهور شهده كهه ايهن

شاخصهاي نينويي بهرازش ( ،)2/32تعهديآشهده برازنهدگي

دستيابي از اهده يو فرد ،رهبر سهازمان ،خهار بهوده اسهت و

( ،)2/34نرم شده برازندگي ( ،)2/32برازندگي تطبيقهي ()2/33

ازم و تالش دستهجمعي كاركنان را مهيطلبهد؛ ازايهنرو نقهش

و جذر واريانس خطاي تقريبي ( ،)2/246برازندگي مناسهب و

رهبر سازمان در جلب توجه همگان ،اهاملي كليهدي محسهوب

مطلوب دارد .اين الگو یبالً در پهژوهش ديگهري ارائهه نشهده

ميشود .اهداف ايدهآل و آرماني از كوشهشههاي فهوبالعهاده و

است؛ بنابراين ،منحصربهفرد است.

سخت به دست ميآيد .مسلماً كاركناني كه به يو فرهنگ یهوي

باتوجهبه يافتهههاي جهدولههاي  6و  4پيشهنهاد مهيشهود

سازماني دست نيافته باشند به دنبهال فرصهت گريهز از وظهايف

مديران سازمان آموزش و پرورش به جامعهپذيركردن كاركنهان

رسمي خود هستند .غيبتهاي فراوان ،كمكهاريههاي آشهنار و

تازهوارد به سهازمان ااهم از آشهنايي بها بخهشههاي مختلهف

پنهان ،حيفوميآ اموال و ااتراضههاي گونهاگون ،نمونههههاي

سههازمان ،مههديران و ديگههر همنارانشههان ،یههوانين و مقههررات،

رفتارهاي مخهرب ايهن دسهته از كاركنهان اسهت .رهبرانهي كهه

رويه هاي رسمي و غيررسمي سازمان توجه ويژه داشته باشند؛

نتوانسته باشند فرهنگ يوپارچة سازماني ايجاد كنند و به نقهش

به ارائه شرح شغآ و انتظارات مدنظر كاركنان تهازهوارد ایهدام

كاركنان در املنرد سازمان به خوبي وایف نباشند زمينهة بهروز

كنند؛ سيستم پاداش و ترفيع در سازمان را شهفافسهازي و از

چنان رفتارهاي غيراخالیي را فراهم ميكنند.

هرگونه مخفيكاري در اين زمينه پرهيز كنند؛ به توسعة شهغلي

بررسي تهأثير متقابهآ رهبهري و فرهنهگ سهازماني ،حاصهآ

و غنيسازي شغلي كاركنهان اهميهت دهنهد؛ از دانهش ضهمني

پژوهشهاي گيريتلي و همناران در سازمانههاي تهرک آنهان را

(كاركنان بازنشسهته) سهازمان بهراي جامعهه پهذيري سهازماني

به اين نتيجه رساند كه مديران تمايآ دارند سهبوههاي رهبهري

استفادة بهينه كننهد؛ بهه كاركنهاني توجهه كننهد كهه رفتارههاي

مختلف را اجرا كنند تها كارمنهدان در كسهب و كارشهان موفهق

ضداخالیي دارند و اينگونه رفتارها را ريشهيابي كننهد .محهي

شوند ( .)Giritli et al., 2013: 228ارزشها ،نگرشها و رفتارهاي

كاري و نوع وظايف كاركنان را متناسب با تيپ شخصيتي آنان

رهبران بر كارمندان تأثير مثبتي ميگذارد و االوه بر آن موجهب

در نظر بگيرنهد .توجهه بهه نيازههاي كاركنهان و درنظرگهرفتن

ميشود ،كارمندان ،رفتار شهروندي سازماني مانند نوعدوسهتي را

دورههاي آموزشي متنهوع و جهذاب متناسهب بها نيهاز آنهان را

براي كمو به همناران و مسئوليت وجداني نسبت بهه سهازمان

فراموش نننند.

را بهصورت االي انجام دهند (.)Dutton , 2009: 25

از محدوديت هاي اين پژوهش آن است كه رواب الهت و

رهبران با يو فرايند نفوذ اجتمااي ،فرهنگسازي كردهانهد

معلولي در پژوهش حاضر براساس معاد ت ساختاري است و

و با اثر گذاري بر كاركنهان ،آنهان را بههسهمت تحقهق اههداف

نتاي حاصآ از آن خالص نيست و بها اسهتنتا پهژوهشههاي

متعالي سازمان هدايت ميكنند؛ البته بايد توجه داشت ههدايت

آزمايشي كه نتهاي حاصهآ از آن خهالص اسهت نبايهد اشهتباه

سازمان ها به سرمنزل مقصود تنهها بها روينهرد تحهول آفهرين

گرفته شود .همچنين رواب الت و معلولي در پژوهش حاضر

رهبري ميسر نيست و به ابهزار ديگهري نيازمنهد اسهت كهه در

براساس رواب همبستگي اسهت و تهأثير احتمهالي متغيرههاي

ساية تالش پيهروان يها كاركنهان سهازمان حاصهآ مهيشهود و

ديگر در اين رواب از ديد پژوهشگر مخفي يها ناديهده گرفتهه

تحليآ رابطة بين جامعه پذيري سازماني ،رفتار رهبري ،هويت سازماني و فرهنگ سازماني با رفتار شهروندي سازماني
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شده است .جامعة آماري ايهن پهژوهش در محهدودة كاركنهان

رحيمنيا ،ف .و نينخواه فرخاني ،ز « .)6932( .تأثير جهو اخالیهي

ستادي آموزش و پرورش شهر اصفهان بهوده اسهت؛ بنهابراين،

سازمان بر هويت سازماني و تمايهآ بهه تهرک خهدمت

تعميم آن به ساير كاركنهان ،سهازمانههاي ديگهر بههخصهوص

فروشههندگان» ،اخههالب در الههوم و فنههاوري ،ش ،6

سههازمانهههاي غيرآموزشههي و منههاطق ديگههر جغرافيههايي بايههد

ص.82-34

محتاطانه صورت گيرد .به پژوهشگران آتهي توصهيه مهيشهود

زاراههي متههين ،ح ،.الههواني ،س.م ،.جنههدیي ،غ .و احمههدي ،ف.

پژوهش هايي مشابه با پژوهش حاضر در شهرها و سازمانهاي

(« .)6988ارائه مدل جامع اوامآ مؤثر بر توسعه رفتهار

ديگر ،مديران و معلمان مقاطع مختلف تحصيلي انجام دهند تا

شهروندي سازماني ،مطالعه مهوردي :كاركنهان شهركت

استنتا از اين الگو در سطح وسيعتري به امآ آورده شود.

ملي نفت ايران» ،مديريت دولتي ،ش ،1ص .11-74
زاهههدي ،ش .و خيرانههديش ،م « .)6988( .تههأثير رهبههري تحههول

منابع

آفرين بر رفتار شهروندي كاركنان :مطالعهه مهوردي در

اسپنتور ،پ .)6987( .روانشناسي صهنعتي و سهازماني ،ترجمهه:

شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايهران» .مهديريت

محمدي ،ش ،.چاپ اول ،تهران :نشر ارسباران.

و منابع انساني در صنعت نفت ،ش  ،1ص .3-43

آصفي سميرمي ،ح .)6936( .رابطه بين جامعهپذيري سهازماني بها

زينآبادي ،ح .و بهرنگهي ،م« .)6987( .نگهاهي بهه ضهرورتهها،

رفتار شهروندي سهازماني در ميهان معلمهان شهرسهتان

ريشهها ،ديدگاههاي نوين و نشانگان رفتهار شههروندي

سميرم ،پايان نامهه كارشناسهي ارشهد ،دانشهنده الهوم

سههازماني ( )OCBمعلمههان» ،اولههين كنفههرانس ملههي

تربيتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان.

مديريت رفتهار شههروندي سهازماني ،دانشهگاه تههران،

افجه ،س.ع.ا .)6982( .مباني فلسفي و تئوريهاي رهبري و رفتهار
سازماني ،چاپ اول ،تهران :سمت.
حسيني ،س.ع« .)6981( .جامعه پذيري سازماني و اثربخشهي آن»،
نشريه الوم انساني دانشگاه امهام حسهين ،ش  ،61ص
.71-39
خوينژاد ،غ .)6983( .روشهاي پژوهش در الوم تربيتي ،چهاپ
پنجم ،تهران :سمت.

د ور ،ع .)6982( .مباني نظري و املي پژوهش در الوم انسهاني
و اجتمااي ،چاپ اول ،تهران :رشد.
رابينز ،ا .)6982( .مديريت رفتار سازماني ،ترجمه :اميهدواران ،ف،.
چاپ اول ،تهران :كتاب مهربان نشر.

دانشنده مديريت ،ص .6-61
سااتچي ،م .)6984( .روانشناسي كهار ،چهاپ دوم ،تههران :نشهر
ويرايش.

سههبحانينههژاد ،م ،.يوزباشههي ،ع .و شههاطري ،ک .)6983( .رفتههار
شهههروندي سههازماني (مبههاني نظههري ،همبسههتهههها و
ابزارهاي سنجش) ،چاپ اول ،تهران :يسطرون.

ستوده ،ه .و بقائي سهرابي ،ع .)6987( .جامعههشناسهي آمهوزش و
پرورش ،چاپ اول ،تهران :نداي آريانا.
سههعادتي،س.ا« .)6936( .رابطههة فرهنههگ سههازماني و رفتههار

شهههروندي سههازماني بهها پيشههرفت كاركنههان» ،الههم
مديريت ،ش  ،4ص .4671-4686

رابينز ،ا .)6981( .مباني رفتهار سهازماني ،ترجمهه :اميهدواران ،ف،.

سليماني ،ا .)6932( .رابطه هويت سهازماني بها رفتهار شههروندي

اخوان ،م ،.اظيمهي ،ن ،.مهديري ،م .و محلهوجي ،ش،.

سازماني در دانشگاه الوم اسالمي رضهوي و دانشهگاه

چاپ اول ،تهران :كتاب مهربان نشر.

خيام مشهد ،پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشنده الهوم

رابينز ،ا .و جا  ،ت .)6983( .رفتار سهازماني ،ترجمهه :زارع ،ح،.
چاپ دوم ،تهران :نص.

تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد.
سليمي دانشگر ،م« .)6986( .فرايند جامعهپهذيري نيهروي انسهاني

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)67شماره سوم ،پاييز 6936
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در بستر فرهنگ سازماني» ،مديريت و توسهعه ،ش ،62
ص .66-82
سهرابيزاده ،س ،.باسهتاني ،پ .و روانگهرد ،ر« .)6983( .بررسهي
اوامههآ تأثيرگههذار بههر رفتههار شهههروندي سههازماني در
كاركنان حوزه ستادي دانشگاه الوم پزشهني شهيراز در
سال  ،»6988فصلنامه بيمارستان ،ش  ،92ص .71-84
سيد نقوي ،م ،.رفعتي آ شتي ،ک .و ميهري ،م« .)6987( .رهبهري

دوم ،یم :مهر.
فرهنگي ،ع .و صمدي ،م« .)6986(.جامعهپذيري كاركنان در بهدو
خدمت و تأثير آن در نگهداشهت كاركنهان» ،بصهيرت،
ش  ،48ص.8-96
فرهنگهههي ،ع ،.شهههاه ميرزايهههي ،و .و حسهههينزاده ،ع.)6934( .
نظريهپردازان و مشهاهير مهديريت ،چهاپ اول ،تههران:
كتاب مهربان.

تحول آفرين و رابطه آن با رفتار شهروندي سهازماني»،

گآپرور ،م .و رفيعزاده ،پ« .)6988( .الگهوي ارتقهاي رفتارههاي

اولين كنفرانس ملي مديريت رفتار شهروندي سازماني،

شهروندي سازماني از طريق نگرشهاي شهغلي ،رشهد

تهران :دانشگاه تهران ،دانشنده مديريت ،ص .6-66

حرفهاي ،حمايت رهبهري و توانمندسهازي» ،فصهلنامه

شاين ،ا .)6984( .مديريت فرهنهگ سهازماني و رهبهري ،ترجمهه:
فرهي بوزنجاني ،ب .و نوري نجفي ،ش.ا ،.چهاپ اول.
تهران :سيماي جوان.
شاين ،ا .)6986( .روان شناسي سهازماني .ترجمهه :حسهين خله ،
ب ،.چاپ اول ،تهران :اتحاد.
صلواتي ،ع ،.احمدي ،ف ،.شيخ اسهماايلي ،س .و ميهرزاده ،م.
(« .)6932اثههر جامعهههپههذيري سههازماني بههر رفتههار

شهههروندي سههازماني» ،پههژوهشهههاي معاصههر در
تجارت ،ش  ،1ص .931-262

بصيرت ،ش  ،22ص .47-21

گودرزي ،ا .و گمينيان ،و .)6986( .اصول و مبهاني و نظريههههاي
جو و فرهنهگ سهازماني ،چهاپ اول ،اصهفهان :جههاد
دانشگاهي واحد اصفهان.
مرادي ،م .و موسهوي حجهازي ،ب« .)6987( .نقهش طراحهان در
روند خلق هويت سازماني» ،تهدبير ،ش  ،632ص -42
.63

مشايخي ،ز .)6934( .بررسي رابطه بين جامعههپهذيري سهازماني،
رفتار رهبري ،هويت سهازماني و فرهنهگ سهازماني بها

طبرسا ،غ .و ميرزاده ،ل« .)6983( .تبيين جايگاه فرهنهگ سهازماني

رفتههار شهههروندي سههازماني در بههين كاركنههان سههتادي

در ارتقاي رفتار شهروندي سازماني ()OCB؛ ماهيهت،

آمههوزش و پههرورش شهههر اصههفهان در سههال ،6934

محتوي و كاركردها» ،راهبرد يهاس ،ش  ،49ص -692

پاياننامهه كارشناسهي ارشهد ،دانشهنده الهوم تربيتهي،

.662

دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان.

ازيههزينيهها ،م .)6936( .نقههش از خودبيگههانگي كههاري بههر رفتههار

مقيمي ،س.م« .)6982( .رفتار شههروندي سهازماني از تئهوري تها

شهههروندي از طريههق هويههت سههازماني در كاركنههان

امآ» ،فرهنگ مديريت ،ش  ،66ص .63-28

هلدينگ سرمايهگذاري توكافو د ،پاياننامه كارشناسهي

مقيمي ،س.م .و رمضهان ،م .)6932( .مهديريت و رفتهار سهازماني

ارشد ،دانشنده الهوم تربيتهي و روانشناسهي دانشهگاه

(سطح سازماني) ،چاپ اول ،تهران :راه دان.

آزاد اسالمي واحد خوراسگان.

یلههي پههور ،آ .)6982( .جامعهههشناسههي سههازمانههها :روينههرد
جامعهشهناختي بهه سهازمان و مهديريت ،چهاپ دههم،
تهران :سمت.
یلي پور ،آ .)6986( .مديريت رفتار سازماني [رفتار فردي] ،چهاپ

مورهد . ،و گريفين ،آ .)6982( .رفتار سازماني ،ترجمهه :الهواني،
م .و معمارزاده ،غ.ر ،.چاپ ششم ،تهران :مرواريد.
نادي ،م.ع ،.گآپرور ،م .و سيادت ،س.ع« .)6988( .جامعهپهذيري
سازماني و آرزوههاي شهغلي كاركنهان در محهي ههاي
كههاري» ،جامعهههشناسههي كههاربردي ،ش  ،97ص -668

671

 هويت سازماني و فرهنگ سازماني با رفتار شهروندي سازماني، رفتار رهبري،تحليآ رابطة بين جامعه پذيري سازماني

Organizational
Identification".
The
Leadership Quarterly, 16:569-589.
Erkutlu, H. (2011) "The Moderating Role of
Organizational Culture in The Relationship
between
Organizational
Justice
and
Organizational
Citizenship
Behaviors".
Leadership and Organizational, 32(6):532554.
Fuller J. B., Hester, K. Barnett, T. Frey, L. Relyea, C.
Bey, D. (2006) "Perceived External Prestige
And Internal Respect: New Insights Into The
Organizational
Identification
Process".
Human Relations, 59(6):815-846.
Giritli, H., Oney-Yazici, E. Topcu-Oraz, G. Acar, E.
(2013) "The Interplay between Leadership
and Organizational Culture in the Turkish
Construction Sector". Journal of Project
Management, 31:228-238.
Gruman, J.A., Saks, A.M. Zweige, D.I. (2006)
"Organizational Socialization Tactics and
Newcomer
Proactive
Behaviors:
An
Integrative Study". Journal 0f Vocational
Behavior, 69:90-104.
Hodson, R. (2002) "Management Citizenship Behavior
And
Its
Consequences”
Work
and
Occupations, 29(1):64-96.
Jiang, X. & Fu, Q. (2011) "Relationship between
Universities Organizational Culture, Teachers
Psychological
Empowerment
and
Organizational
Citizenship
Behavior".
Proceeding of the Fourth International Joint
Conference on Computational Sciences and
Optimization. Yunna, China, 15(19):699-703.
Jianhua, GE. Xuemei, S. Yan, Z. (2010)
"Organizational Socialization, Organizational
Identification and Organizational Citizenship
Behavior". Nankai Business Review, 1(2):166179.
Jogulu, U. D. (2010) "Culturally- Linked Leadership
Styles".
Leadership
&
Organization
Development Journal, 31(8):705-719.
Lawrence, K. A., Lenk, P. Quinn, R.E. (2009)
"Behavioral Complexity in Leadership: The
Psychometric Properties of A New Instrument
to Measure Behavioral Repertoire". The
Leadership Quarterly, 20(2):87-102.
Lievens, F., Hoye, G.V. Anseel, F. (2007)
"Organizational Identity and Employer Image:
Towards A Unifying Framework". British
Journal of Management, 18: 45-59.
Ling Tai, C.H., Chang, CH. Hong, JH. Chen, LI.
(2012) "Alternative Models for the
Relationship
Among
Leadership,
Organizational Citizenship Behavior, and
Performance: A Study of New Product
Development Team In Taiwan". Social and
Behavioral Sciences, 57:511-517.

.613
 «الگههوي.)6934( . ز، و مشههايخي. ر، ابههراهيمزاده،.ع. م،نههادي
ساختاري رابطه بين جامعهپهذيري سهازماني و هويهت
سازماني با رفتار شهروندي سهازماني در بهين كاركنهان

 نوآوريههاي،»ستادي آموزش و پرورش شهر اصفهان
.97-12 ص،)2(94  ش،مديريت آموزشي
 «بررسي تأثير هويت سهازماني بهر.)6987( . ح، و داائي. ع،نوري
 هتآ پن ستاره:رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه

 اولين كنفرانس ملي مديريت رفتار شههروندي،»)پارس
، دانشهنده مهديريت، دانشهگاه تههران: تهران،سازماني
.6-44 ص
Bartel, C.A. (2001) "Social Comparisons In BoundarySpanning Work: Effects Of Community
Outreach On Members"
Organizational
Identity And Identification Administrative
Science Quarterly, 46: 379-413.
Bellou, V., Chitiris, L. Bellou, A. (2005) "The Impact
of Organizational Identification and SelfEsteem Organizational Citizenship Behavior:
the Case of Greek Public Hospitals". An
International Journal, 5(2):305-318.
Bigliardi, B., Petroni, A. Dormio, A.I. (2006)
"Organizational
Socialization,
Career
Aspirations and Turnover Intentions Among
Design
Engineers".
Leadership
&
Organization
Development
Journal,
25(6):424-441.
Castro, C. B., Armario, E.M. Ruiz, D.M. (2004) "The
Influence of Employee Organizational
Citizenship Behavior on Customer Loyalty".
International Journal of Service Industry
Management, 15(1):27-53.
Chen, C.Y., Yang, C.F. (2012) "The Impact of Spiritual
Leadership on Organizational Citizenship
Behavior: A Multi-Sample Analysis". J Bus
Ethics, 105:107-114.
Dutton J. E., Dukerich, J.M. Harquail, C.V. (1994)
"Organizational
Images
and
Member
Identification".
Administrative
Science
Quarterly, 39(2):239-263.
Dutton, J.E. (2009) "Time to Socialize Organizational
Socialization Structures and Temporality".
Journal of Buisiness Communication,
48(2):179-207.
Epitropaki, O. and Martin, R. (2005) "The Moderating
Role of Individual Differences in The
Relation
Between
Transformational
/Transactional Leadership Perceptions and

6936  پاييز، شماره سوم،)67(  شماره پياپي، سال بيست و هشتم،جامعهشناسي كاربردي
Journal of The Theory of Social Behavior,
36(1): 77-93.
Wallach, E. (1983) "Individuals and Organizations:
The Cultural Match". Training and
Development Journal, 12:28-36.
Walumbwa, F. Mayer, D. Wang, H. Workman, K.
Christensen, A. (2011) "Linking Ethical
Leadership to Employee Performance: The
Roles of Leader-Member Exchange, SelfEfficacy, and Organizational Identification".
Organizational Behavior and Human
Decision Processes, 115:204-213.
Yi, X., & Uen, J. (2006) "Relationship between
Organizational Socialization and Organization
Identification of Professionals: Moderating
Effects of Personal Work Experience and
Growth Need Strength". Journal of Americal
Academy of Bysiness, 10(1):362-371.

676

Louis, M.R. (1980) "Surprise and Sense Making: What
Newcomers
Experience
in
Entering
Unfamiliar
Organizational
Settings".
Administrative Science Quarterly, 25(2):226251.
Mael, F., Ashforth, B. E. (1992) "Alumni and Their
Alma Mater: A Partial Test of The
Reformulated Model of Organizational
Identification". Journal of Organizational
Behavior, 13:103-123.
Oguz, E. (2010) "The Relationship between the
Leadership
Styles
of
the
School
Administrators and the Organizational
Citizenship Behaviors of Teachers". Social
and Behavioral Sciences, Sciences, 9:11881193.
Oplatka, I. (2006) "Going Beyond Role Expectations:
Toward an Understanding of the Determinants
and Components of Teacher Organizational
Citizenship
Behavior".
Educational
Administration Quarterly, 42(3):385-423.
Ozdemir, Y., Ergun, S. (2015) "The Relationship
Between Organizational Socialization and
Organizational Citizenship Behavior: The
Mediating Role of Person-Environment Fit".
Social and Behavioral Sciences, 207:432-443.
Podsakoff, Ph. M., Mackenzie, S.B. Paine, J.B.
Bachroch, D.G. (2000) "Organizational
Citizenship Behaviors: A Critical Review of
the Theoretical and Empirical Literature and
Suggestions for Future Research". Journal of
Management, 26(3):513-563.
Puusa, A. (2006) "Conducting Research on
Organizational Identity". Electronic Journal
of Business Ethics and Organization Studies,
11(2):24-28.
Puusa, A., Tolvanen, U. (2006) "Organizational
Identity and Trust". Electronic Journal of
Business Ethics and Organization Studies,
11(2):29-33.
Taormina, R. (1994) "The Organizational Socialization
Inventory". Organizational Socialization,
2(3):133-145.
Taormina, R. (2008) "Interrelating Leadership
Behaviors, Organizational Socialization, and
Organizational
Culture".
Development
Journal, 29(1):85-102.
Taormina, R. (2009) "Organizational Socialization:
The Missing Link between Employee Needs
and Organizational Culture". Journal of
Managerial Psychology, 24(7):650-676.
Van maanen, J. Shein, E.H. (1979) "Toward A Theory
of Organizational Socialization", Research In
Organizational Behavior, 1:209-264.
Vigoda Gadot, E. (2006) "Compulsory Citizenship
Behavior: Theorizing Some Dark Sides of the
Good Soldier Syndrome in Organizations".

