
  
  
  
  
  

 بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی

  1های دولتی    و فرهنگ کارآفرینی در سازمان
  *سید محمد مقیمیدکتر 

    تهراندانشگاهپردیس قم،  مدیریت، یار دانشکدهاستاد
  )21/7/85:  ، تاریخ تصویب9/5/85: تاریخ دریافت( 

  چکیده
های مـدیریت رفتـار سـازمانی از جایگـاه              فرهنگ کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی دو مقوله مهم رفتاری هستند که امروزه در حوزۀ تئوری               

با توجـه بـه اهمیـت ایـن دو مؤلفـه        . رسد بر هم تأثیرگذار باشند      نظر می این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی هستند که به           . های برخوردارند   ویژ
تـالش گردیـده تـا ضـمن تعریفـی روشـن از       , باشـد  های دولتی ایران مـی   در این مقاله که مبتنی بر پژوهشی میدانی در یکی از سازمان , مهم رفتاری 

, اهـداف تحقیـق  , سـپس . مورد بررسی قـرار گیـرد  , گردد رتباط این دو مفهوم باز میادبیات مربوط به این دو مقوله با تأکید بر مطالعاتی که به ا  , مسأله
هـا در قالـب متـدولوژی      هـای تجزیـه و تحلیـل داده     های مـورد مطالعـه و روش    جامعه آماری و نمونه, روش تحقیق , مدل مفهومی و فرضیات تحقیق    

های مختلف آمار توصـیفی و اسـتنباطی در قالـب جـداول تحلیلـی، بخـشی دیگـر از                    گیری از روش    های تحقیق با بهره       یافته. تحقیق تبیین شده است   
هـایی در     ها و راهکـار     هاد  پیشن, های آماری     دهد که فرضیات تحقیق را مورد آزمون قرار داده و در پایان نیز با توجه به نتایج آزمون                   مقاله را تشکیل می   

   .گیری مقاله ارائه شده است بندی و نتیجه قالب جمع
   :واژگان کلیدی

  .، موفقیت سازمانیمدیریت کارآفرینانههای دولتی،    سازمانی، فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، سازمانرفتار شهروندی
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 مقدمه

ای کـه     ایم؛ به گونـه     ه  ها بود    میالدی شاهد تحوالتی در بخش دولتی کشور       1990از اوایل دهه    
هـای قـرن بیـستم حالـت                امور دولتی که در اکثر سال     ساختار سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره       

این تغییـر   . مسلط را داشت، در حال تبدیل به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و کارآمد است              
و تبدیل یک تجدید نظر ساده و یک تغییر جزیی در مدیریت نیست، بلکه تغییـری همـه جانبـه                     

تامپـسون،  ( .کنـد  آن را حمایت مـی » فرینانهمدیریت کارآ«است که پارادایم جدیدی تحت عنوان 
 ).290، ص 1999

هایی که امکان موفقیت وجود   هان این هستند تا در بازار های دولتی خوا    اگر سازمان
ها را به کارآفرینان مبدل  ها و همچنین بوروکرات حضور داشته باشند و واحد دارد،

  و اجتناب ناپذیر استسازند، توسعه کارآفرینی درون سازمانی امری ضروری
  ).24، ص 1991پروکپنکو و پاولین، (

های موجود    های امروزی به افرادی نیازمندند که تمایل دارند با هنجار    سازمان
ها به روشی همیشگی انجام  ها قابل قبول نباشد که فعالیت  هماوردی نمایند و برای آن

، 1999تامپسون،  (شان را بپذیرندشوند، و همچنین افرادی باشند که مسوولیت اقدامات
  ).290ص 

ها به کارکنانی نیازمندند   این موضوعی بدیهی در ادبیات مدیریت است که سازمان
اقدام فراتر . پا را فراتر بگذارند, که تمایل دارند از الزامات و تکالیف شغلی رسمی خود

های اخیر توجه   سال اشاره دارد که در 1»رفتار شهروندی سازمانی«از تکالیف شغلی به 
  )1543، ص 1994موریسون،  (زیاد محققان را به خود معطوف داشته است
 میالدی واژه رفتار شهروندی سازمانی 1983باتمن و اورگان برای اولین بار در سال 
  :سازی کردند را ابداع نمودند و آن را در دو قالب مفهوم

امور فراتر از آنچـه بـر طبـق وظـایف     شناسی و انجام دادن    های مثبت همچون وقت       کمک. 1

                                                 
1 . Organizational citizenship Behavior (OCB) 
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  .رسمی سازمان برای فرد تعریف شده است
دروی جستن از وارد نمودن زیان و خسارت و ایجاد مزاحمت برای همکاران یا سـازمان                . 2

اورگـان در  . های کم اهمیـت  همچون اجتناب از شکوه و شکایت و یا سرزنش دیگران بابت چیز       
این نکته را مـورد توجـه قـرار داد کـه اجتنـاب از ایجـاد                 ,  میالدی 1990بازنگری خود در سال     

صدمه و مزاحمت از اهمیت زیادی برخوردار اسـت، اگـر چـه در میـان اشـکال مختلـف رفتـار            
  ).1، ص 2004مارکوزی و زین،  (تر مورد توجه قرار گرفته است شهروندی سازمانی کم

سـندرم  «ایـن مفهـوم را بـه        , انی با بررسی تعاریف رفتار شهروندی سازم      1»دیوید تورنیپسید «
 .)42، ص 1996تُرنیپسید،  (نماید  تعبیر می2»سرباز خوب

های خود را بر روی عوامل تأثیر گذار بـر رفتـار شـهروندی       اگر چه اکثر محققان اولیه تالش  
میزان زیادی از توجـه خـود       , تر تحقیقاتی که اخیراً صورت گرفته       بیش, سازمانی معطوف داشتند  

تحقیقـات اخیـر بـر روی دو موضـوع          , به طور خاص  . هاند   اختصاص داد  OCBهای    امدرا به پی  
  : هاند کلیدی متمرکز شد

هـا بـا توجـه بـه          آثار رفتار شهروندی سازمانی بر ارزیابی مدیریتی از عملکرد و قـضاوت           . 1
  .ارتقائات و غیره, افزایش حقوق

، ص 2000پُدسـاکُف،   (مانیآثار رفتار شهروندی سـازمانی بـر عملکـرد و موفقیـت سـاز             . 2
533.(  

تأثیر و تأثر متقابل فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و رفتار شـهروندی سـازمانی             , در مقاله حاضر  
گیرد که این بررسی با بیان مسأله و مروری بر ادبیات تحقیق آغاز شـد کـه                   مورد بررسی قرار می   

 دو مؤلفـه مهـم رفتـاری و    در این بخش عمدتاً مطالعات صورت گرفته در خصوص ارتباط ایـن          
ها مورد اشاره قرار خواهد گرفت و سپس با توجه به ادبیـات مربوطـه و                    موضوعات مرتبط به آن   

 .گردد ها پرداخته می ها و راهکار هاد به ارائه پیشن, های تحقیق  نتایج یافته

  تعریف مسئله

از . عرفی نمـود   را به عنوان عنصری از عملکرد شغلی م        OCBمیالدی  1977اورگان در سال    
 توجـه تعـداد زیـادی از محققـان را بـه خـود جلـب نمـود و تعـاریف،                      OCBآن زمان به بعد،     

                                                 
1 . David Turnipseed   
2 . Good soldier syndrome  
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هـای مطالعـاتی         از جمله حـوزه    OCBبندی، قابلیت اتکا بودن مفهوم و عوامل تعیین کننده            دسته
هـای مختلـف ارتبـاطی        سـاختاری الگـو   ) پایـداری (تر توجهات به ثبـات        اخیراً بیش . بوده است 

 .)288، ص 2002مورفی ،  ( معطوف شده استOCBها با  های از متغیر جموعم
هـا      های کاری و سـازمان        هر چند این مفروضه که رفتار شهروندی سازمانی به اثر بخشی تیم           

کند، موضوعی است که به طور شهودی نیز معقول بودن آن قابـل بـاور اسـت، بـه هـر                کمک می 
نتـایج مطالعـات    . هـای تجربـی نیـز مـورد تأییـد قـرار گیـرد               حال نیاز است تا از طریق پژوهش      
. دهد که تحقیقات ناچیزی در این عرصه صورت گرفته اسـت            پودساکوف و همکارانش نشان می    

 مطالعه بـرای شناسـایی عوامـل        160دهد که متجاوز از        میالدی نشان می   2000ها تا سال        بررسی
 بر مباحث اثربخـشی     OCBات بر روی تأثیر     در حالی که تحقیق   ,  انجام شده  OCBتأثیرگذار بر   
  ).546، ص 2000پُدساکُف،  (تر از انگشتان یک دست است سازمانی کم

از فرهنـگ   : مـدیریت دولتـی   «های تحت عنوان      و همکارانش در مقال   » کالور«گریاز سوی د  
پردازنـد کـه چگونـه مـدیریت          به بررسی این موضوع مـی     » بوروکراتیک به فرهنگ شهروندمدار   

توانـد از طریـق فرهنـگ سـازمانی مناسـب بهبـود         ی خدمات ارائه شده به شهروندان را مـی        دولت
ها بایستی در فرهنگ بوروکراتیـک اصـالحاتی            براساس متدولوژی ارائه شده به وسیله آن      . بخشد

 به عمل آید و فرهنگی که در آن خدمت به شهروندان و ارباب رجـوع مـورد توجـه قـرار گیـرد                    
  کـارآفرینی  فرهنگ غا لب را اصـطالحا فرهنـگ   این که)455 ـ  464، صص 1999کالور اِتال، (

  .گویند می
 ، کـه طـی آن،     های تغییر عملیات و سبک مدیریتی است               روش کارآمدترینکارآفرینی یکی از  

. مطرح اسـت  حرکت از عملیات بوروکراتیک به عملیات، فرهنگ، نگرش و مدیریت کارآفرینانه            
ـ  دار  در تغییر و رشد اقتصادی نقش خیلـی مهمـی          ینکارآفرمدیران و کارکنان     در حـالی کـه       د،  ن

هـانی و     شوند ؛ این موضوع واقعیتـی ج        موجب رکود اقتصادی و نزول سازمانی می      ها      بوروکرات
 .)2، ص 1991پروپنکو و پاولین،  (استعام 

, های دولتـی     و بویژه سازمان  , ها    سازی سازمان   با توجه به غالب رویکرد کارآفرینی در فرهنگ       
هـای   هادینـه کـردن رفتـار      های مختلف رفتار شـهروندی سـازمانی در ن            و همچنین اهمیت مؤلفه   

گـردد کـه فرهنـگ        مالحظـه مـی   , داوطلبانه و خدمات صادقانه در جهت تحقق اهداف سازمانی        
ـ       سازمانی کارآفرینانه و رفتار شهروندی با یکدیگر ارتباطی ناگسـستنی دارنـد، و پیونـد آن                ه هـا ب

, آنچـه بیـان شـد     . های است که تقویت یکی به ارتقای وضعیت دیگری منجر خواهـد شـد               گون
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حاکی از اهمیت و ضرورت این دو مقوله در عرصه تئـوری بـود کـه بـرای آزمـون ایـن فـرض                   
به همین منظور، در ایـن مقالـه        . کاربردی نیاز است   -تئوریک در عرصه عمل، به پژوهشی علمی        

پژوهشگر به دنبال پاسخ به این مسأله است که آیا به طـور             , میدانی است که برگرفته از پژوهشی     
هـای    عملی شاهد پیوند و همبستگی فرهنگ کارآفرینی و رفتار شـهروندی سـازمانی در سـازمان        

تـری   هـایی از قـوت بـیش       دولتی کشورمان هستیم؟ و اگر این پیوند وجـود دارد، در چـه حـوزه              
سازد تا در صورت وجود رابطه مثبـت و           ل زمینه را فراهم می    برخوردار است؟ پاسخ به این مسائ     

هـایی بـرای تقویـت      هـاد   هـا و پیـشن      راهکـار , ها    های فرعی آن      معنادار بین این دو مقوله و مؤلفه      
  . ها برگرفته از نتایج تحقیق ارائه گردد  توأمان آن

  مروری برادبیات تحقیق

های     سازد تا محقق با شناسایی مؤلفه       راهم می مرور پیشینه و ادبیات موضوع تحقیق زمینه را ف        
از ایـن مبـانی     , ضمن طراحی ابزار مناسب تحقیق    , گیری از مطالعات مشابه     هام  و ال , علمی مسأله 

بـر ایـن اسـاس، در ایـن         . های استفاده الزم به عمـل آورد            هاد  ها و پیشن    علمی برای ارائه راهکار   
رفتـار شـهروندی    (ی بر دو مفهـوم مـورد بررسـی          مقاله سعی بر آن است تا ضمن مروری اجمال        

هـای      ، مطالعاتی که به ارزیابی ارتبـاط ایـن دو مؤلفـه و یـا مؤلفـه                )سازمانی و فرهنگ کارآفرینی   
  . اند، بیان گردد مشابه پرداخته

  رفتار شهروندی سازمانی
نـی  پردازا  بـر طبـق دیـدگاه نظریـه       . رفتار شهروندی سازمانی برای بقای سازمان حیاتی است       

تواند کارایی را حداکثر سـاخته و عملکـرد مـوثر سـازمانی را ارتقـا                   می OCBهمچون اورگان،   
  .)288، ص 2002مورفی،  (بخشد
هـای شـهروندی بـه طـور کلـی دارای دو حالـت                اعتقاد دارند که رفتـار    » تورنلی«و  » بولینو«

هـا    ه، نیازی نیست کـه آن به عنوان نمون(ها به طور مستقیم قابل تقویت نیستند   آن: عمومی هستند 
هـای ویـژه و         ها ناشی از تـالش        و همچنین آن  ) از جنبه فنی به عنوان بخشی از شغل افراد باشند         

بلینـو و    (کارکنانشان انتظار دارنـد   ها برای دستیابی به موفقیت، از           العاده هستند که به سازمان      فوق
 .)60، ص 2003ترنلی، 
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 را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود           2 رفتار شهروندی کارکنان   1»اورگان«
 دانـد کـه ورای الزامـات سـازمانی اسـت            وری و همبستگی و انسجام در محـیط کـاری مـی             بهره

  .)70، ص 2002هادسُن، (
, جوهره کلیدی در تعریف اورگان از رفتار شهروندی سازمانی این است کـه چنـین رفتـاری                

مطالعات تجربی مختلفـی کـه در ایـن زمینـه انجـام شـده               . دهد  میاثربخشی سازمانی را افزایش     
پودسـاکوف و مـک   ,  مـیالدی 1998اورگـان و کونوسـکی      ,  میالدی 1993, بورمن و موتوویدلو  (

دالیل , ضمن تأیید مطلب فوق   )  میالدی و غیره   1991جورج و بتنهاوسن؛    ,  میالدی 1994کنزی؛  
ت بر اثربخشی سازمانی تأثیر گذار باشد، بیـان         مختلفی را که رفتار شهروندی سازمانی ممکن اس       

کنـد،    هایی را که رفتار شهروندی سازمانی به موفقیت سازمانی کمک مـی               برخی از زمینه  . کنند  می
  : توان با توجه به این مطالعات در قالب موارد ذیل خالصه نمود می

  وری مدیریت و کارکنان؛  افزایش بهره. 1
  توانند برای مقاصد مولدتری مورد استفاده قرار گیرند؛  ی که میآزاد نمودن منابع سازمان. 2
 کاهش نیاز به اختصاص منابع کمیاب به وظایفی که صرفاً جنبه نگهدارندگی دارد؛ . 3
 های کاری؛  های هماهنگ کنندگی هم در درون و هم بین گروه  کمک به فعالیت. 4
 کارکنان کارآمد؛ها برای جذب و نگهداری   تقویت توانایی سازمان. 5
 .ها  افزایش ثبات عملکرد سازمان. 6

 ـ   6، صـص  2000پُدسـاکُف،   (توانمندسازی سازمان برای انطباق مؤثرتر با تغییرات محطیی
543.( 
های رفتار شهروند سازمانی را با توجه بـه شـرایط                مؤلفه 1997و همکارانش در سال     » فارح«

  : بررسی قرار دادندفرهنگی کشور چین در قالب موارد ذیل مورد 
  آداب اجتماعی،. 1
  نوع دوستی،. 2
 وجدان کاری،. 3
 هماهنگی متقابل شخصی،. 4
  ).29 و 28، صص 2004مارکوزی و زین،  (محافظت از منابع سازمانی. 5

                                                 
1. Organ 
2. Employee Citizenship Behaviors (ECBs) 
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هـای رفتـار شـهروندی       شاید بتوان گفت که معتبرترین تقسیم بندی ارائه شده دربـارۀ مولفـه            
ایـن  . گیـرد   ائه شده است که در تحقیق مختلف مورد استفاده قرار می          سازمانی از سوی اورگان ار    

 : ابعاد عبارتند از
  آداب اجتماعی،. 1
  نوع دوستی،. 2
 رفتار کاری،. 3
 جوانمردی،. 4
 .)3، ص 2004مارکوزی و زین،  (نزاکت. 5

های کمک کننـده فعـال و مثبـت      آداب اجتماعی، وجدان کاری و نوع دوستی به عنوان مؤلفه      
 . طرحندم

آداب اجتماعی به عنوان رفتاری است که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سـازمانی را                
وجدان کاری رفتاری است که فراتر از الزامات تعیین شده بـه وسـیله سـازمان در                 . دهد  نشان می 

  ).همانند کار در بعد از ساعت اداری برای سودرساندن به سازمان(باشد  محیط کار می
 کمک کردن بـه همکـاران در عملکـرد مربـوط بـه وظایفـشان              : ی، عبارت است از   نوع دوست 

  )30، ص 2004کاسترو، (
هایی هـستند کـه گویـای اجتنـاب از وارد نمـودن خـسارت بـه                     جوانمردی و نزاکت، مؤلفه   

ناپذیر و    های اجتناب     تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمت     : جوانمردی، عبارت است از   : سازمانند
های کاری بدون این که گله و شکایتی صورت گیرد، در حالی که نزاکت اندیـشیدن بـه                    اجحاف

، 2004مـارکوزی و زیـن،       (گـذارد   این نکته است که چگونه اقدامات فرد بر دیگـران تـأثیر مـی             
  .)3ص

زمینه تئوریک گویای دو نوع انگیـزۀ اصـلی در رفتـار شـهروندی سـازمانی                , به طور خالصه  
  : است
  کارکنان در محیط کار، های   نگرش. 1
  .)29، ص 2004کاسترو،  (های شخصیتی کارکنان  ویژگی. 2

های شهروندی سهم بسزایی در افزایش عملکرد سازمانی دارد، چه عـواملی موجـد         اگر رفتار 
 بـه ایـن سـؤال        تر توجهـات خـود را بـر روی پاسـخ            ها هستند؟ پژوهشگران بیش     این نوع رفتار  
 : توان در قالب جدول ذیل ارائه نمود این عوامل را میمجموعه . اند معطوف داشته



 نامه فرهنگ مدیریت فصل    178

 

.شوند عواملی که باعث ارتقای رفتار شهروندی کارکنان می: 1جدول   

 مثال عامل

 کارگران خوشحال شهروندان سازمانی خوبی هستند رضايت شغلی

 رهبری تحول آفرين و حمايتگر
تمايل دارند که دوندگی , کنند ده کار میکنن هام بخش و حمايت کارگران زمانی که برای مديران ال

 .های داشته باشند العاد فوق

 کار لذت بخش و درگيری شغلی
شوند و به  ها واقعاً غرق در کار می  آن, شود ها واگذار می   آن وقتی به کارکنان وظايف و مشاغل مورد عالقه

 .روند ها فراتر می  کنند و از آن تکاليف مشخص شده بسنده نمی

 يت سازمانی حما
ها نيز سطح   احتماالً آن, هاست  کنند سازمانشان واقعاً مراقب و پشتيبان آن کارکنانی که احساس می

 .شهروندی باالتری در جهت حمايت از سازمان بروز خواهند داد

  , عدالت سازمانی, اعتماد
 اجرای قرارداد روانی 

 اعتماد و منصف بوده و در ارتباط با کارکنان به دهد که کارفرمايان قابل تر زمانی رخ می شهروندی بيش
 . کنند تعهدات خود عمل می

تمايل دارند که نوع , روحيه همدلی و گروه گرا هستند, برونگرا, کارکنانی که دارای وجدان کاری مثبت نگر  های کارکنان  ويژگی
 . های شهروندی را از خود بروز دهند خاصی از رفتار

62، ص 2003 بولینو و ترنلی،   

  کارآفرینیفرهنگ

ادبیات کارآفرینی سازمانی گویای آن است که عوامل متعددی هم در درون و هـم در خـارج     
 بر این باور است که عوامـل        »هورنزبی«.  کارآفرینی گردد   فرهنگ تواند باعث ارتقاء  از سازمان می  

کننـد،  ینانـه کمـک مـی     ها کنتـرل دارد و بـه رفتـار کارآفر             درونی سازمانی که مدیریت برروی آن     
حمایت مدیریت، آزادی عمل و استقالل کاری، پاداش ـ تقویت، دسترسی زمـانی، و   : عبارتند از

هـا و       حمایت مدیریت به ایجاد شرایط حمایتی کارآفرینانه اشـاره دارد؛ ارزش          . های سازمانی       مرز
اسـتقالل  . نماینـد نان استقبال مـی های کارک   کنند و از ایدههایی که امکانات مالی را فراهم می          نقش

گیـری  کاری و آزادی عمل نیز بدان معناست که کارکنان در حوزۀ کاری خـود، توانـایی تـصمیم                 
-های کارآفرینانه ترغیب می           یک ساختار پاداشی مناسب، افراد را برای ادامه فعالیت        . داشته باشند 

های کارآفرینانـه مـورد            بر روی پروژه   دسترسی زمانی به معنای کفایت زمانی که برای کار        . نماید
های سازمانی به شرایط سازمانی اشـاره دارد کـه کارکنـان را بـرای انجـام                       هایتاً، مرز   ن. نیاز است 

هـا تعریـف شـده اسـت،            دادن وظایف کاری خود فراتر از شرح وظایف محدودی کـه بـرای آن             
  .)29 و 28، صص 1998لوبر،  (نمایدترغیب می

هـای خـود         بر ایـن اعتقادنـد کـه کارآفرینـان درون سـازمانی در فعالیـت               2»آنواال« و   1»راس«
                                                 
1. Ross 
2. Unkwalw 
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  :دهند های ذیل را بروز می    ویژگی
  تمرکز بر نتایج و اثربخشی و نه فعالیت؛ . 1
  ها در زمانی که نیاز روشن و واضح است ؛ تمایل به تغییر چیز . 2
  زیر سؤال بردن موقعیت موجود ؛ . 3
  دنبال تحقق نتایج هستند؛ه دی پاسخگو و مسؤول که بعنوان افراه درک کارکنان ب . 4
  بلند همت و رقابتی؛ . 5
  باور به وجود پاداش در ماهیت کار؛ . 6
های عملـی          هارت  های دست و پاگیر بوروکراتیک و ایجاد م               در مواجهه با سیستم     ناکامی . 7

  برای چیره شدن بر این موانع؛
  توانایی برای حل تضاد و اصطکاک؛ . 8
هـای           مرتبط با هم بوده که شامل سیـستم        یمرکب از اجزا    مان سیستمی که ساز  درک این  . 9

  فرعی فنی است و موقعیت مدیر جزئی از کل است؛
  برانگیخته شدن با تأثیرگذاری بر تغییر و نوآوری؛ . 10
  ).25، ص 1991پروپنکو و پاولین،  ()کارکنان(خواستن برای خود و دیگران  . 11

 ینی کارآفررفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ

تر به ایـن نـوع رفتـار شـهروندی            به رغم اهمیت اجتناب از وارد نمودن صدمه سازمانی، کم         
های رفتـار شـهروندی سـازمانی     ها و پیامد      تر این تحقیقات بر روی اولویت       بیش. هاند  توجه نمود 
  . هاند متمرکز بود
تنـد کـه    دریافOCB میالدی با مـروری بـر ادبیـات علمـی         2000 در سال    2 و باخراش  1پاین
ها به جـای        ها و برساخته    تر بر درک رابطه بین شهروند سازمانی و سایر متغیر            بیش OCBادبیات  

  .)1، ص 2004مارکوزی و زین،  (پرداختن دقیق به ماهیت رفتار شهروندی متمرکز است
از جمله نکاتی که صاحبنظران حوزه مطالعاتی رفتـار شـهروندی بـه پژوهـشگران سـازمانی                 

هـا را      و سایر متغیـر    OCBهای فرهنگی بر روابط بین          ایند، این است که آثار تفاوت     نم  توصیه می 
  .)557، ص 2000پُدساکُف،  (مورد بررسی قرار دهند

                                                 
1. Paine 
2. Bachrach 
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کند که یکـی      هایی را برای کارآفرینی بیان می        میالدی زیر ساختار   1993 در سال    1ون دی ون  
  .)4، ص 1993ن دِ وَن، وَ (انی استها، ارتقای رفتار شهروندی سازم از اجزای این زیرساختار

 مــیالدی در قالــب پژوهــشی اکتــشافی در 2003 پژوهــشی را در ســال 2»کریــستی بــارتون«
 انجـام داده    (OCBs)هـای شـهروندی سـازمانی         خصوص ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رفتـار       

ت تغییـر،   مـدیری : های فرهنگ سازمانی عبارتنـد از         در این پژوهش، مؤلفه   . )2003بورتن،   (است
دستیابی به اهداف، هماهنگی در کار تیمی و ساختن فرهنگ قـوی و مـشتری مـداری، از طـرف           

گیـری    مورد اندازه » مورمن و بلیکی  «هاربعد به وسیله      دیگر، رفتار شهروندی سازمانی در قالب چ      
  :قرار گرفته است که این ابعاد عبارتند از

  ،3خدمتگزاری متقابل شخصی . 1
  ،4ابتکار فردی . 2
  ،5انی و مهارت شخصیکارد . 3
 .)131، ص 1995مورمن و بلک لی،  (6وفاداری سازمانی . 4

های رهبری،     پژوهشی در خصوص ارتباط بین رفتار      8»پابلو کاردونا « و   7»رائول الگومارسینو «
 با استفاده معادالت سـاختاری بـر روی         (OCBs)های شهروندی سازمانی      تعهد سازمانی و رفتار   

  .هاند ام دادهای انج  پزشک اروگوئ116
هـای در خـصوص رفتـار شـهروندی      مـیالدی، مطـالع  2001 نیـز در سـال   9»الک اشـملینگ  «

 هـای فرهنـگ ملـی         سازمانی در گسترۀ میان فرهنگی انجام داده که طی آن، روابـط بـین ویژگـی               
 و رفتار شهروندی سـازمانی را مـورد بررسـی قـرار داد           ) گرایی، فاصله قدرت     جمع -فردگرایی  (
  ).1، ص 2003نو و کاردونا، الگومارسی(

 -دهد که بین فرد گرایـی          میالدی نشان می   1995 در سال    11»بلیکلی« و   10»مورمن«تحقیقات  
هافستد و رفتـار شـهروندی سـازمانی ارتبـاط وجـود        گرایی به عنوان یکی از ابعاد فرهنگی          جمع

                                                 
1. Van de van 
2. Christie Burton 
3. Interpersonal helping 
4. Individual initiative 
5. Personal industry 
6. Loyal boosterism 
7. Raul Lagomarsino 
8. Pablo cardona 
9. Elke Schmeling 
10. Morrman 
11. Blakely 
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  ).4، ص 2000دینه،  (دارد
 OCBندی است که آثار مختلف فرهنـگ بـر          زمینه فرهنگ دارای تأثیر بالقوه بر رفتار شهرو       

  : توان در قالب موارد ذیل مورد توجه قرار داد را می
به عنوان نمونه، تأثیر بـر  (ها   انواع مختلف رفتار شهروندی مشاهده شده در سازمان      . 1

  ؛)نوع ساختار
  استمرار انواع مختلف رفتار شهروندی؛ . 2
 ها؛ ذار و پیامدتقویت روابط بین رفتار شهروندی با عوامل تأثیر گ . 3
گـردد یـا بـر موفقیـت          هایی که از طریق آن رفتـار شـهروندی ایجـاد مـی              مکانیزم . 4

 .)556 ـ 7، صص 2000پُدساکوف،  (گذارد سازمانی تأثیر می
هـای فـردی در خـصوص           و همکارانش گویای این است که تفاوت      » لین ون داین  «پژوهش  
دینـه،   (ندی سـازمانی تأثیرگـذار اسـت      گرایی و گرایش به اعتماد بـر رفتـار شـهرو            فرهنگ جمع 

 .)4، ص 2000
 میالدی به بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی        2004 در پژوهشی در سال      2»لی« و   1»دانلوپ«

دانلـوپ و لـی،    (هانـد  های نابهنجار محیط کـاری و عملکـرد سـازمانی پرداخـت           سازمانی، رفتار 
  .)67، ص 2004
 (MCB) خصوص رفتار شـهروندی مـدیریت    پژوهشی در2002 در سال   3»راندی هودسن «

و تأثیر مثبت آن بر رفتار شهروندی سازمانی و همچنین کاهش تضاد بین کارکنان بـا یکـدیگر و                   
  .)64، ص 2002هادسن،  (مدیران انجام داده است

هـای    صورت گرفته، مدلی بـرای بررسـی رفتـار        » منگیوس«و  » بل«در پژوهشی که به وسیله      
 کارمنـد را    -های مختلف ارتبـاط سـازمان           نوان عنصری اساسی که جنبه    شهروندی سازمانی به ع   

و همچنین ادراکات مـشتریان     ) حمایت سازمانی مشاهده شده و هویت سازمانی      (سازد    برقرار می 
دهـد کـه اسـتقالل کـاری در           ها نشان مـی       نتایج بررسی آن  . از کیفیت خدمات ارائه گردیده است     

سازد؛ نقـشی   های شهروندی قادر می ها به انجام دادن رفتار   که آنهای ارادی کارکنان    تسهیل رفتار 
 .)131، ص 2002بِل و منگوس،  (اساسی دارد

                                                 
1. Dunlop 
2. Lee 
3. Randy Hodson 
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 ،  1»دایـن «عوامل متعددی بر رفتار شهروندی سـازمانی تـأثیر گذارنـد کـه نتـایج تحقیقـات                  
ر شـهروندی    همبستگی معنادار و مثبتی را بین برخی از این عوامل و رفتـا             3»داینش« و   2»هام  گرا«

هـای      بینـی، ارزش    های شغلی مثبت، خـوش        نگرش: این عوامل عبارتند از   . دهد  سازمانی نشان می  
دینـه،   (های شغلی برانگیزاننده، استخدام بلند مدت و سطح سـازمانی افـراد                 محیط کاری، ویژگی  

  .)775، ص 1994
بـین ادراک   در پژوهشی کـه از سـوی کلـی زیـالرس و همکـارانش انجـام گرفتـه، ارتبـاط                     

 373زیردستان از سرپرستی نامناسب و ارزیابی سرپرستان از رفتار شهروندی سـازمانی در میـان                
ها بررسی شده اسـت کـه نتـایج تحقیـق نـشان                 نمونه از اعضای گاردملی و سرپرستان نظامی آن       

رفتار دهد، ارتباط بین سرپرستی نامناسب و رفتار شهروندی زیردستان در میان زیردستانی که                می
 OCBدر مقایسه با کسانی کـه       (هاند،    شهروندی سازمانی را به عنوان رفتار فرانقشی تعریف کرد        

، ص 2002زالرس و تِپِـر،   (تـر اسـت     ؛ قـوی  )هانـد   را به عنوان رفتار درون نقـشی تعریـف کـرد          
1068(.  

که ارتباط بین یادگیری سازمانی و رفتاری شهروندی سازمانی از جمله دیگر تحقیقاتی است              
دهد   نتایج این تحقیق نشان می    . دهد  اهمیت رفتار شهروندی را در محیط کار مورد تأکید قرار می          

سومچ و زهاوی،    (ارتباط مثبتی وجود دارد    که بین رفتار شهروندی سازمانی و یادگیری سازمانی       
  .)281، ص 2004
هـای سیاسـی و      نظرانی است که به بررسی ارتباط بـین رفتـار           از جمله صاحب  » اران ویگودا «

در تحقیق ویگودا، عملکرد کارکنان به دو بخش تقـسیم          . رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است    
شده است که بخشی را تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی و بخش دیگر را عملکرد در قالب                 

  ).185، ص 2000ویگودا،  (نامد نقش سازمانی می
 بـا رفتـار شـهروندی سـازمانی     4» عـضو -له رهبر   مباد«در پژوهشی دیگر، ارتباط بین تئوری       

 عـضو، احـساس     -دهد، بهبود کیفیت مبادلـه رهبـر          صورت گرفته که نتایج این مطالعه نشان می       
  .)11، ص 2000تراکن برود،  (بخشد تعهد و رفتار شهروندی را ارتقا می

                                                 
1 . Dyne 
2 . Graham 
3 . Dienesch  
4 . Leader – member Exchange  
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  متدولوژی تحقیق

فتار شهروندی سازمانی   هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین ر        : اهداف تحقیق 
و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه است که در قالب این هدف اصلی، اهداف فرعی تحقیق که همانـا              

های فرهنگ سازمانی کارآفرینانـه بـا رفتـار شـهروندی               ها و ویژگی    بررسی ارتباط تک تک متغیر    
  . باشد؛ تحقق خواهد یافت سازمانی می

های تحقیق، نیاز به مدل مفهـومی اسـت             نظیم گزاره  برای ت  :مدل مفهومی و فرضیات تحقیق    
های علمـی ارائـه     ها و الگو      که مدل مفهومی این پژوهش، مدلی پژوهشگر ساخته و مبتنی بر مدل           

های رفتار شهروندی سـازمانی         بخشی از مدل مفهومی که مؤلفه     . شده به وسیله صاحبنظران است    
هـای مـستقل      و همکارانش است که متغیر    » فارح«دل  و م » اورگان«کند، تلفیقی از مدل       را بیان می  

بخش دیگر مدل مفهومی کـه شـامل فرهنـگ سـازمانی کارآفرینانـه اسـت و        . دهند  را تشکیل می  
های وابسته تحقیق را در خود جای داده است، از سیزده مؤلفه تشکیل شـده کـه مبتنـی بـر                       متغیر
  . های اندیشمندان و محققان مختلف است  بندی دسته

هاند که شـامل یـک فرضـیۀ اهـم و             الهام از این مدل مفهومی، فرضیات تحقیق تدوین شد        با  
  :باشد چندین فرضیۀ اخص می

  :فرضیه اهم
  . بین رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه ارتباط وجود دارد

  : فرضیات اخص
  ود دارد؛پذیری ارتباط وج بین رفتار شهروندی سازمانی و متغیر ریسک. 1ـ1
 پذیری ارتباط وجود دارد؛ بین رفتار شهروندی سازمانی و متغیر ریسک. 2ـ1
 بین رفتار شهروندی سازمانی و متغیر مفرح شدن کار ارتباط وجود دارد؛. 3ـ1
 بین رفتار شهروندی سازمانی و متغیر خالقیت و نوآوری ارتباط وجود دارد؛. 4ـ1
 یر هماهنگی در کار تیمی ارتباط وجود دارد؛بین رفتار شهروندی سازمانی و متغ. 5ـ1
 طلبی ارتباط وجود دارد؛ بین رفتار شهروندی سازمانی و متغیر روحیه توفیق. 6ـ1
 بین رفتار شهروندی سازمانی و متغیر رهبری کارآفرینانه ارتباط وجود دارد؛. 7ـ1
 ود دارد؛بین رفتار شهروندی سازمانی و متغیر خودکنترلی کارکنان ارتباط وج. 8ـ1
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 پذیری ارتباط وجود دارد؛ بین رفتار شهروندی سازمانی و متغیر مسؤولیت. 9ـ1
 بین رفتار شهروندی سازمانی و متغیر دانش کاری ارتباط وجود دارد؛. 10ـ1
 بین رفتار شهروندی سازمانی و متغیر تعهد سازمانی ارتباط وجود دارد؛. 11ـ1
 غیر اخالق و درستی ارتباط وجود دارد؛بین رفتار شهروندی سازمانی و مت. 12ـ 1
 .بین رفتار شهروندی سازمانی و متغیر مشتری مداری ارتباط وجود دارد. 13ـ 1

  روش تحقیق

این پژوهش از نوع توصیفی است که از شاخۀ پیمایشی آن استفاده شده است؛ به طوری کـه                  
یده که در این ابـزار ضـمن        نگرد  های مربوط به فرضیات تدوین        های برای گردآوری داده     پرسشنام

شـناختی، سـؤاالتی مربـوط بـه سـنجش رفتـار شـهروندی سـازمانی بـا                    طرح سؤاالت جمعیـت   
های فرهنگی مختلف و در نظـر گـرفتن شـرایط فرهنگـی کـشورمان طراحـی                   گیری از الگو    بهره

هـای مختلـف فرهنـگ سـازمانی کارآفرینانـه مطـرح             گردیده و سواالتی نیز برای سنجش مؤلفـه       
های مربوط، در آن قالب گـردآوری           ده که مجموعاً در قالب یک الگوی تلفیقی تنظیم و داده          گردی

 . است% 94با توجه به نتایج آزمون آلفای کرونباخ میزان اعتبار ابزار تحقیق . شده است

  گیری جامعه آماری و روش نمونه

 که با اسـتفاده از  جامعه آماری این پژوهشی، مدیران و کارکنان ستاد مرکزی وزارت نیروست 
 نمونه از مـدیران و کارکنـان بـه پرسـشنامه پاسـخ              110گیری جامعه محدود، تعداد       فرمول نمونه 

بندی شـده، صـورت       گیری تصادفی طبقه    ها با استفاده از روش نمونه         هاند که توزیع پرسشنامه       داد
  . گرفته است

  قلمرو تحقیق

 در تهـران بـوده اسـت کـه محـدودۀ            قلمرو مکانی این پژوهش سـتاد مرکـزی وزارت نیـرو          
های هفتگانه رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی            موضوعی آن شامل بررسی رابطه مؤلفه     

 و سـه   1384باشد؛ و از نظر قلمرو زمـانی نیـز دورۀ زمـانی سـال                 کارآفرینانه در سیزده مؤلفه می    
  . شود  را شامل می1385ماهه اول سال 

   آماریهای تجزیه و تحلیل  روش

های آمار توصیفی و آمـار           در قالب روش   spssافزار    های گردآوری شده با استفاده از نرم          داده
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روش آمـار توصـیفی ایـن پـژوهش شـامل           . استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفتـه اسـت          
 هاست و برای آزمون فرضیات تحقیق نیـز از          فراوانی، میانگین، مد، میانه، جداول آماری و نمودار       

  . آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است
  ها  تجزیه و تحلیل یافته

 وابسته در این تحقیق مورد مطالعه       ،فرهنگ کارآفرینی در سازمان که به عنوان متغیر        وضعیت
 متغیر وابسته از نوع کمـی       ، را خواهد داشت بنابراین    5 تا   1قرار گرفته است ؛ مقادیر حقیقی بین        

باشـند    های تعدادی از سواالت می             های مستقل نیز هر کدام میانگین پاسخ            رهمچنین متغی . باشد  می
شوند؛ به همین دلیـل بـرای بررسـی میـزان          متغیر کمی محسوب می    ،و به دلیل ذکر شده در فوق      

های مستقل در این تحقیـق از ضـریب همبـستگی پیرسـون                 همبستگی متغیر وابسته با سایر متغیر     
)r (تاستفاده شده اس.  

. دهد  های کمی در یک نمونه را نشان می               ضریب همبستگی پیرسون میزان ارتباط خطی متغیر      
. کنـد    وجود یا عدم رابطه خطی بین دو متغیـر در جامعـه را ارزیـابی مـی                   ، rدار برای     اآزمون معن 

در این ضریب حاکی از میزان تغییر نمرات باال یـا پـایین   .  است +1 تا -1مقدار این شاخص بین  
 تـا حـدی کـم یـا          یک داده در یک متغیر،    . با کم یا زیاد شدن نمرات متغیر دیگر است          یک متغیر، 

 صـفر   rاگـر مقـدار     . تر یا باالتر از مقدار میانگین در متغیر دیگـر قـرار گیـرد               زیاد است که پایین   
طلـق  هر چه مقدار قـدر م     . باشد؛ کاهش یا افزایش یک متغیر بر متغیر دیگر اثری نخواهد داشت           

.  نزدیک باشد، گویای شدت همبستگی و تاثیر دو متغیر بر یکدیگر اسـت            1ضریب همبستگی به    
عالمت مثبت ضریب همبستگی، گویای آن است که میزان همبستگی یک متغیر بـه متغیـر دیگـر            

  .باشد در یک راستاست و عالمت منفی مبین رابطه معکوس بین دو متغیر می
  : توان آزمون   میTپس با استفاده از آماره 

  
  

  .انجام داد باشد،  میYو  Xرا که در واقع آزمون مستقل بودن 
هـای دیگـر      را از متغیـر » فرهنـگ کـارآفرینی  «با استفاده از آزمون فوق، فرض استقالل متغیر        

؛ و چـون     ) α = 05/0( در نظر گرفته شده اسـت      05/0سطح آزمون برابر    . کنیم  تحقیق بررسی می  
بـا درجـه آزادی      T0.025  به دست آمده بـا مقـدار         T در هر مورد، آماره      ،باشد  آزمون دو طرفه می   

Ho: p = 0 
 H1: p ≠ 0 
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)  =96/1T0.025لـذا  ؛ تـر اسـت    بـیش 30که در تمامی موارد تعداد نمونه از  به دلیل این(نامحدود 
باشـد،   T0.025  بزرگتر از مقـدار Tدست آمده برای آماره ه  اگر قدر مطلق مقدار ب.شود مقایسه می

چنانچه در آزمون، فـرض اسـتقالل دو      ). باشند  یعنی دو متغیر همبسته می    (شود    ی رد م  H0فرض  
در علـوم   . شود  ها شدت رابطه مشخص می        گاه با توجه به ضریب همبستگی آن        آن ،متغیر رد شود  

هـا، معمـوالً بـه          بدون توجـه بـه عالمـت آن        50/0 و   30/0،  10/0های همبستگی         رفتاری ضریب 
  .گیرند  متوسط و زیاد مورد توجه قرار می های کم،   عنوان ضریب

 
 نتایج آزمون فرضیات: 2جدول 

  

 فراوانی متغير وابسته متغير مستقل فرضيات
مقدار 

 Tآماره 
ضريب 
 همبستگی

 نتايج آزمون

۱ 
فرهنگ سازمانی  رفتار شهروندی سازمانی 

 کارآفرينانه
 تأييد فرضيه ۷۲۲/۰ ۸۴۵/۱۰ ۱۱۰

 تأييد فرضيه ۴۷۸/۰ ۶۵۵/۵ ۱۱۰ پذيری ريسک رفتار شهروندی سازمانی  ۱- ۱

 تأييد فرضيه ۳۰۳/۰ ۲۸۹/۳ ۱۱۰ مفرح شدن کار رفتار شهروندی سازمانی  ۲- ۱

 تأييد فرضيه ۵۸۲/۰ ۴۳۷/۷ ۱۱۰ اعتماد طرفينی رفتار شهروندی سازمانی  ۳- ۱

 تأييد فرضيه ۵۶۹/۰ ۱۹۰/۷ ۱۱۰ خالقيت و نوآوری رفتار شهروندی سازمانی  ۴- ۱

 تأييد فرضيه ۵۵۹/۰ ۰۰۶/۷ ۱۱۰ هماهنگی در کار تيمی رفتار شهروندی سازمانی  ۵- ۱

 تأييد فرضيه ۵۰۰/۰ ۶ ۱۱۰ روحيه توفيق طلبی رفتار شهروندی سازمانی  ۶- ۱

 تأييد فرضيه ۳۳۶/۰ ۷۰۷/۳ ۱۱۰ رهبری کارآفرينانه رفتار شهروندی سازمانی  ۷- ۱

 تأييد فرضيه ۶۱۴/۰ ۰۸۴/۸ ۱۱۰ نانخودکنترلی کارک رفتار شهروندی سازمانی  ۸- ۱

 تأييد فرضيه ۶۶۲/۰ ۱۷۹۶/۹ ۱۱۰ مسؤوليت پذيری رفتار شهروندی سازمانی  ۹- ۱

 تأييد فرضيه ۵۷۶/۰ ۳۲۳/۷ ۱۱۰ دانش کاری رفتار شهروندی سازمانی  ۱۰- ۱

 تأييد فرضيه ۵۷۲/۰ ۲۴۷/۷ ۱۱۰ تعهد سازمانی رفتار شهروندی سازمانی  ۱۱- ۱

 تأييد فرضيه ۵۵۷/۰ ۹۶۹/۶ ۱۱۰ اخالق و درستی ندی سازمانی رفتار شهرو ۱۲- ۱

 تأييد فرضيه ۵۸۴/۰ ۴۷۶/۷ ۱۱۰ مشتری مداری رفتار شهروندی سازمانی  ۱۳- ۱
 

با توجه به آنچه در ابتدای آزمون همبستگی ذکر شد، ضـریب همبـستگی بـین متغیـر رفتـار                    
 و متغیـر زیرمجموعـه آن محاسـبه         و متغیر فرهنگ کارآفرینی   ) متغیر مستقل (شهروندی سازمانی   

 نیز انجام شـد و نتـایج        Tدار بودن ضریب همبستگی به دست آمده آزمون           جهت تعیین معنا  . شد
  : باشد آن به طور کلی به شرح زیر می

ها مستقیم اسـت      همبستگی بین کلیه متغیر   : به عبارتی . عالمت کلیه ضرایب مثبت است    ) الف
  نه معکوس؛
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دار بوده و به طـور تـصادفی    دهد که کلیه ضرایب همبستگی معنا ن می  نشا Tهای      آزمون  ) ب
  به دست نیامده است؛

بـه عبـارت    . گیـرد   با توجه به دو مورد فوق کلیه فرضیات تحقیق مـورد تاییـد قـرار مـی                ) ج
های وابسته و متغییر مستقل همبـستگی وجـود دارد و متغیـر مـستقل بـر                   به کلیه متغیر  : تر  روشن
  ته تأثیر گذار است؛های وابس متغیر
ها را بر حـسب تأثیرپـذیری از          توان متغیر   با توجه به ضرایب همبستگی به دست آمده می        ) د

  :رفتار شهروندی سازمانی به جدول زیر مرتب نمود
  

 های فرهنگ کارآفرینی  ضریب و شدت همبستگی متغیر رفتار شهروندی سازمانی با مؤلفه: 3جدول 
  

 شدت همبستگی ضريب همسبتگی متغير رديف

 زياد ۷۲۲/۰ فرهنگ کارآفرينی ۱

 زياد ۶۶۲/۰ مسؤوليت پذيری کارکنان ۲

 زياد ۶۱۴/۰ خودکنترلی کارکنان ۳

 زياد ۵۸۴/۰ مشتری مداری ۴

 زياد ۵۸۲/۰ اعتماد طرفينی ۵

 زياد ۵۷۶/۰ دانش کاری ۶

 زياد ۵۷۲/۰ تعهد سازمانی ۷

 زياد ۵۶۹/۰ خالقيت و نوآوری ۸

 زياد ۵۵۹/۰ در کار تيمیهماهنگی  ۹

 زياد ۵۵۷/۰ اخالق و درستی ۱۰

 زياد ۵۰۰/۰ روحيه توفيق طلبی ۱۱

 متوسط ۴۷۸/۰ پذيری ريسک ۱۲

 متوسط ۳۳۶/۰ رهبری کارآفرينانه ۱۳

 متوسط ۳۰۳/۰ مفرح شدن کار ۱۴
  

هـای فرهنـگ     گردد، هر چند همبستگی برخی مؤلفه طور که در جدول فوق مالحظه می  همان
پـذیری، رهبـری کارآفرینانـه و مفـرح شـدن کـار در سـطح            مانی کارآفرینانه همچون ریسک   ساز

باشد، ولی فرهنگ کارآفرینی از نظر شدت همبستگی، بـا رفتـار شـهروندی سـازمانی           متوسط می 
  . همبستگی خیلی زیادی دارد
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  ها  بندی و پیشنهاد جمع

هـای کارآمـد        ی کـه در سـازمان     در این پژوهش تالش گردید تا ارتباط دو مقوله مهم رفتـار           
های آمار توصـیفی و         هایتاً نتایج بررسی    امروزی حایز اهمیت است، مورد بررسی قرار گیرد که ن         

هـای فرهنـگ سـازمانی کارآفرینانـه و رفتـار شـهروندی         گر ارتباط قوی بـین مولفـه     تحلیلی بیان 
هـای ذیـل در         هـاد   فتـه، پیـشن   های صـورت گر       بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل      . سازمانی بود 

  : گردد راستای نتایج حاصله ارائه می
پـذیری دارای     های مختلف فرهنگ سازمانی کارآفرینانـه، ویژگـی مـسؤولیت             ـ از میان مؤلفه   

ها باید بکوشند تا بـا          بنابراین سازمان . های رفتار شهروندی سازمانی بود        ترین ارتباط با مؤلفه     قوی
هـا و       نـسبت دادن شکـست    (ی و تقویـت مرکـز کنترلـی درونـی افـراد             های چالـش    واگذاری کار 

هـای      هـا بـا واگـذاری مـسؤولیت           ، بـه همـراه افـزودن بـر غنـای شـغلی آن             )ها با خـود       موفقیت
ها تقویت نماینـد،    پذیری، حس شهروندی را در آن   گیری، ضمن افزایش روحیۀ مسؤولیت      تصمیم
  . هاست  زئی از هویت آنهای که احساس نمایند که سازمان ج به گون

کنـد تـا بـا        ـ خودکنترلی به عنوان مؤلفه مهم فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، به افراد کمک مـی             
ارزیابی خود به اصالح درونی بپردازند که این امر ضمن باال بردن روحیه فردی، باعـث تقویـت                  

و همـاهنگی متقابـل     های مهم رفتار شهروندی سازمانی، همچون وجدان کاری، جوانمردی              مؤلفه
  . شخصی خواهد شد
های کـارآفرین تبـدیل       های محوری در سازمان     مداری به عنوان یکی از شعار       ـ امروزه مشتری  
ارتبـاط  . باشـد   ها برای بقا، سودآوری و رشد مـی           های که محور توجه سازمان      شده است، به گون   

ویـای ایـن واقعیـت اسـت کـه          باالی این عنصر فرهنگ کارآفرینی با رفتار شهروندی سازمانی گ         
محافظت از منـابع سـازمانی، آداب اجتمـاعی و نـوع دوسـتی بـه عنـوان عناصـر اصـلی رفتـار                        

هـا،      مداری هستند که توجه به یکـی از آن          شهروندی سازمانی دارای تأثیر و تأثر متقابل با مشتری        
هـای       مؤلفـه  هـا بکوشـند بـا تقویـت           لذا بایـد سـازمان    . موجب بارورتر شدن دیگری خواهد شد     

مختلف رفتار شهروندی سازمانی، سازمان را مشتری محور نموده و در سایه آن کارآمـدی خـود                 
 .را تضمین نمایند

از . های رفتار شهروندی سازمانی اسـت   ـ اعتماد طرفینی دارای رابطه مثبت و معنادار با مؤلفه        
ت کارکنـان بـا یکـدیگر ایفـا         های در همکاری و مساعد      جا که اعتماد متقابل نقش تعیین کنند        آن
نماید؛ بایستی کوشید تا ایجاد هماهنگی متقابل شخصی و حس جوانمردی و نزاکت، فـضای                 می
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 .اعتمادآمیزی را بر سازمان حاکم نمود
دهند، بـا رفتـار شـهروندی         هایی که افراد در سازمان انجام می          ـ دانش کاری مرتبط با فعالیت     

های رفتـار       غیب افراد برای ارتقای دانش کاری خود بایستی مؤلفه        بنابراین برای تر  . سازمانی دارد 
ها بهبود بخشید، بـه         شهروندی سازمانی، بویژه وجدان کاری و محافظت از منابع انسانی را در آن            

های که جدیت الزم را در شغل خود داشته باشند و برای افزایش کیفیت کاری خود تـالش                    گون
 . نمایند

هـای فرهنـگ سـازمانی کارآفرینانـه اسـت کـه دارای وجـه                   جمله مؤلفـه  ـ تعهد سازمانی از     
دهد   نتایج تحقیق نشان می   . مشترک زیادی با رفتار شهروندی سازمانی، بویژه وجدان کاری است         

وقفـه در     که این دو مفهوم ارتباط نسبتاً باالیی با هم دارند؛ لذا باید کوشید افراد را به تـالش بـی                   
هـا      های چالشی تشویق نمود تـا روحیـۀ تعهـد در آن             ی و انجام دادن کار    انجام دادن وظایف شغل   

 . تقویت شود
هـای      تـرین ویژگـی     دهد که خالقیت و نوآوری به عنوان یکی از مهم           ـ نتایج تحقیق نشان می    

لـذا بـا علـم بـه        . فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، ارتباط نزدیکی با رفتار شهروندی، سازمانی دارند         
های رفتار شـهروندی بـویژه آداب اجتمـاعی را در               تباط معنادار، باید برخی از مؤلفه     وجود این ار  

های سـازنده،    هاد های که با شرکت فعاالنه در جلسات با ارائه پیشن کارکنان تقویت نمود، به گون  
 . عملیات سازمانی خود را بهبود بخشند

بر ایـن اسـاس     . تباط نزدیکی دارد  ـ هماهنگی در کار تیمی نیز با رفتار شهروندی سازمانی ار          
باید با استفاده از عناصر رفتار شهروندی سـازمانی و بـویژه همـاهنگی متقابـل شخـصی و نـوع                     
دوستی، تمایل افراد به هماهنگی و برقراری ارتباط با همکاران را افزایش داد و برای تأثیرگذاری                

 . بر دیگران از روابط نامناسب و مشروع استفاده نمود
ق و درستی به عنوان مؤلفه فرهنگ کارآفرینانه با رفتـار شـهروندی سـازمانی ارتبـاط                 ـ اخال 

معناداری دارد که تقریباً این مؤلفـه بـا تمـامی عناصـر رفتـار شـهروندی سـازمانی، بـویژه آداب                     
لـذا بایـد    . اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و نزاکت در تعامـل نزدیکـی اسـت              

 . در تمامی ابعاد تقویت یابندO.C.Bهای   ی این مؤلفهکوشید تا با ارتقا
ـ رهبری کارآفرینانه و مفرح شدن کار در سازمان نیز در تعامل نزدیک بـا رفتـار شـهروندی                   

های فرهنگی بایستی ضمن تقویـت همـاهنگی متقابـل              سازمانی است که برای باالبردن این مؤلفه      
 .کنان ارتقا بخشندشخصی و وجدان کاری، حس نوع دوستی را در کار
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  نتیجه

هـای فـراهم      ها در عصر اطالعات باید شـرایط سـازمانی را بـه گـون                 رسد سازمان   به نظر می  
نمایند که از منابع انسانی و مادی حداکثر استفاده را به عمل آورند؛ کـه ایـن امـر مهـم در سـایه                        

یـق چنـین شـرایطی،      بـرای تحق  . گیری فرهنگ سازمانی کارآفرینانه قابل تصور خواهد بـود          شکل
هـای      های متقاعد نمایند که فراتر از چـارچوب         ها باید بکوشند تا کارکنان خود را به گون            سازمان

: بـه عبـارت دیگـر     . سنتی بوروکراتیک و الزامات تعیین شده سازمانی در خدمت سازمان باشـند           
روندی سـازمانی   های شـه    های فرهنگ سازمانی کارآفرینانه مستلزم تقویت رفتار          حاکمیت ویژگی 

در کارکنان و مدیران است که بتوانند فارغ از قوانین و قواعد دست و پاگیر اداری و با دلـسوزی                    
یابی به اهداف چالش انگیـزی کـه بـا آن مواجـه اسـت، یـاری              و تعهد کامل سازمان را در دست      

  .دهند
و ) یـر مـستقل   متغ(دهد که بین متغیر رفتـار شـهروندی، سـازمانی             نتایج این تحقیق نشان می    

بنابر این کلیـه فرضـیات      . های زیرمجموعه آن ارتباط وجود دارد       متغیر فرهنگ کارآفرینی و متغیر    
های فرهنـگ     با توجه به ضرایب همبستگی به دست آمده متغیر        . گیرند  تحقیق مورد تایید قرار می    

. دی شـده انـد    سازمانی کارآفرینانه بر حسب تأثیرپذیری از رفتار شهروندی سازمانی اولویت بنـ           
پذیری، رهبـری     های فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، همچون ریسک         هر چند همبستگی برخی مؤلفه    

باشد، ولی فرهنـگ کـارآفرینی از نظـر شـدت             کارآفرینانه و مفرح شدن کار در سطح متوسط می        
  . همبستگی، با رفتار شهروندی سازمانی همبستگی خیلی زیادی دارد

های وابـسته و متغیـر مـستقل همبـستگی وجـود دارد و                 کلیه متغیر  بین: تر   به عبارت روشن  
  . های وابسته تأثیر گذار است متغیر مستقل بر متغیر
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