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 های ساختار سازمانی براساس رفتار شهروندی سازمانیرتبه بندی مولفه
 

 *3، هادی شفیعی2، نرجس خاتون زیمران1حسن صفرنیا

 

سخگویی به چالش     - چكیده سازمان تعیین کننده میزان توان آن در پا ست و  اهای محیطی ساختار هر 

 ه نسال ب را هاآن نیاز ها،ساازمان  اثربخشای  ضارورت  و قابتر افزایش متحول، کامالً شارایط با از طرفی 

ست؛  کرده آشكار  پیش از بیش کارکنان، از ارزشمندی  سلی  ا ساز   عنوان به هاآن از که ن  مانیسربازان 

این  هدف هسااتند. اثربخش غیر از اثربخش هایسااازمان ممیز وجه تردید،بی کارکنان این. شااودمی یاد

سی رابطه و رتب  سازمانی   بندی مولفههپژوهش برر ساختار  سمیت و تمرکز( ب  )پیچیدگی، های  ساس  ر را

سازمانی در بیمه     شهروندی  سیا در  رفتار  شیراز می   نوین و آ شد. پژوهش شهر  ضر  با  ،هدف نظر از حا

 هایداده آوریجمع برای .اسااات پیمایشااای ها،داده آوریجمع روش نظر از و کاربردی – پژوهشااای

ستف  کرونباخ آلفای ضریب  از متغییرها پایایی بررسی  برای و مهپرسشنا   ابزار از پژوهش  است.  شده  ادها

ای فریدمن  و آزمون رتبه  SPSS افزارنرم از پژوهش یفرضااایه  آزمون و ها داده و تحلیل  تجزیه  برای

 رتبه های ساختار سازمانی؛ پیچیدگی باالترین  بین مولفه است. نتایج تحقیق نشان داد که از   شده  استفاده 

 ترین رتبه را در ساختار سازمانی براساس رفتار شهروندی سازمانی دارند.و تمرکز کم

 بندیساختار سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رتبه کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

 تغییرات رد راغبند که است افرادی داشتن متغیر، شرایط در کار برای سازمان هر هایخصیصه مهمترین از
 سمیر انتظارات از که رفتارهایی کنند؛ شرکت شغل رسمی الزامات وجود بدون زمانسا آمیزموفقیت

 شهروندی رفتارهای عنوان به و ضروری هستند حتی و مهم خیلی سازمان بقاى برای ولی رفته فرا نقش

( و از طرفی ساختارهای معین سازمانی، بدون شک در 1385 ،اند. )زارعی متینشده تعریف سازمانی
ای هآورند تا فعالیتها، ساختارهایی را به وجود میسازمان .های سازمان موثرندداف و استراتژیتحقق اه

                                                
 دانشیار گروه آموزشی مدیریت، دانشكده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان -1

 دیریت، دانشگاه تهرانکارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشكده م -2

 ئول( )نویسنده مس * کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشكده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان -3
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عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند. همچنین ساختار سازمانی 
در  و شوندها همه واحدها هماهنگ و یكپارچه میهایی است که به وسیله آندربرگیرنده طرح سیستم

برای اینكه سازمان بتواند در راستای تحقق اهداف خود . نتیجه ارتباط مؤثر در سازمان تضمین خواهد شد
هی و دهای مختلف سازمان، سیستم گزارشحرکت کند باید جایگاه هر یک از افراد در سازمان، بخش

ه شوند. بخص میرابطه رئیس و مرئوس مشخص شود. این موارد همگی در قالب ساختار سازمانی مش
 و های سازمان برای تحقق اهداف مطلوب استعبارت دیگر ساختار سازمانی ابزار اجرای استراتژی

)انگلهارت  تپذیر اسپذیری برای انطباق با دنیای در حال تغییر ضرورتی اجتنابهمچنین نیاز به انعطاف
های ساختار سازمانی در رضایت فه(. بنابراین با توجه به اهمیت روزافزون نقش مول2002 ،1و سیمونس

میت، ا)رس اختار سازمانیاهای سی بین مولفهو رفتار شهروندی کارکنان، محققین به دنبال بررسی رابطه
 باشند.شهر شیراز میو آسیا  نوین پیچیدگی و تمرکز( و رفتار شهروندی سازمانی در بیمه

 

 ادبیات تحقیق
 ساختار سازمانی

 و یدهسازمان تقسیم، سازمانی هایفعالیت آن، وسیلهبه که است ایشیوه ای راه سازمانی، ساختار

 را کار انجام عوامل هایفعالیت تا آورند؛می وجودبه را ساختارهایی هاسازمان. شوندمی هماهنگ
شود می نمایان سازمانی نمودار در سازمانی ساختار. نمایند کنترل را اعضا اعمال و کرده هماهنگ
 سازمان اصلی ارکان جزو انسانی منابع و فناوری، اهداف، همراه به سازمانی ( ساختار1385 ،)اعرابی

 یک میان اجزای موجود روابط یشده تنظیم یا متشكل هایجنبه به سازمانی شود. ساختارمی محسوب

 هرگونه سرآغاز ساختار سازمان، عامل بررسی و دارد. شناخت اشاره شده، دهیسازمان یمجموعه

 هایترکیب ارایه ها،فرصت برای شناسایی سازمان شدن توانمند سازمانی، منافع و منابع از گیریبهره

 است.  سازمانی یبرای توسعه سازی زمینه نهایت در و موجود منابع از جدید

 (Complexity) پیچیدگی

 هم تفكیک از ای تقسیم سازمان آن در و بوده کارآیی و هافعالیت سازمانی، ساختار رکن اولین

 از سازمان شده باشد، تقسیم بیشتری اجزای به و ترگسترده سازمان هایفعالیت قدر شود. هرمی

-رابطه سازمان، درون اعضا، فرایندهای رفتار بر پیچیدگی بود. این خواهد برخوردار بیشتری پیچیدگی

 و برشمرد را سازمانی ساختار هایویژگی نیز 2هچ .گذاردمی تأثیر آن پیرامون محیط و سازمان بین ی

                                                
1 - Englehardt & Simmons 

1- Hage 
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 باعث روی، این از است؛ متفاوت بسیار هاویژگی این مقدار یا میزان مختلف، هایسازمان در که گفت

 از مقصود .(1384 )ریچارد، شود برداشته بلندی گام سازمان، شكل بررسی روند و مسیر در که شد

 دارد ودوج یا شودمی انجام سازمان یک وندر در که است فرعی هایسیستم یا کارها تعداد پیچیدگی،

  .(1387 )دفت،
 

 (Formalization) رسمیّت

 ها،رویه ن،قوانی مقررات، تنوع بودن، مكتوب میزان نشانگر و بوده رسمیت ازمانیاس ساختار جزء دومین

. کندمی رهاشا سازمانی، مشاغل استاندارد حد یا میزانبه  است. رسمیّت، سازمان در ارتباطات یشیوه و

 شریحت کارکنان، برای سازمانی نمودار طبق و دقیق و مكتوب طوربه سازمانی روابط رسمی، سازمان در

 سازمان رد ولی گردد؛می ابالغ مدیر، توسط رسمی طوربه نیز بعدی تغییرات لزوم، صورت در و شودمی

 طبیعی طوربه لزوم، صورت در و شودمی بیان کارکنان برای شفاهی طوربه سازمانی روابط غیررسمی،

  .(1387 )رضائیان، یابندمی تغییر
 

 (Centralization) تمرکز

. دارد گیریمتصمی قدرت که شود،می گفته اختیارات از سطح آن به اختیارات، مراتب سلسله در تمرکز

 که میهنگا. دنامنمی متمرکز را سازمان آن شود، گرفته سازمانی باالی هایرده در تصمیم که هنگامی

 .(1387 دفت،) گویندمی متمرکز غیر را سازمان گردد، واگذار سازمان ترپایین سطوح به هاگیریتصمیم

 اظهار (. محققان1980 )هچ، کندهچ تمرکز را در ارتباط با مشارکت افراد در تصمیم گیری تعریف می

 ساختار به ایدب هستند، عملكرد تربه توزیع دنبال به که عمومی بخش موسسات از دسته آن که کنندمی

 ظراتن باالتر سطوح که غیرمتمرکز هاینظام سمت به متمرکز هاینظام از و کرده توجه خود سازمانی

 (.2002 ،1)کارونا و همكاران آورند روی کند،می تسهیل را آرا و
 

 2رفتار شهروندی سازمانی

 4ارگان و گرفت. باتمان ( نشأت1938) 3عات برناردریشه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار از مطال

 ه عنوانب را مفهوم این آنان. کردند استفاده سازمانی شهروندی رفتار اصطالح از بار اولین برای( 1983)

 نجاما کاری محیط در انسجام و همبستگی وری،بهره بهبود هدف با که اقدامات کارکنان از بخشی

                                                
1- Caruana et al.,   

2- Organizational Citizenship Behavior  

3- Chester Barnard 

4- Bateman & Organ 
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 از (2006 ،1هدسون) است سازمان به افراد هایالزام از خارج که هاییاقدام. کردند تعریف پذیرد،می

 نوانبه ع شهروندی سازمانی رفتار از برخی در. است شده ارائه گوناگونی تعاریف شهروندی رفتار

 و ظایفو مؤثر بهبود به که منجر ،(نیستند فرد رسمی وظایف جزء که) داوطلبانه رفتارهای مجموعه

 یفرد رفتارهای به سازمانی، شهروندی رفتار. است ، یاد شده(2004 ،2بوم اپل)شوند یم سازمان هاینقش

-سیستم وسیله به مستقیماً اما) شودمی ازماناس عملكرد کارایی و ارتقای اثربخشی باعث که ایداوطلبانه و

 شهروندی اررفت ( اورگان2009، 3هال)  .شودمی گفته ،(شودنمی داده پاداش آن به رسمی سازمان های

 سیستم یلهبه وس آشكار و مستقیم صورت به داند کهمی اختیاری و فردی رفتارهای به عنوان را سازمانی

 دینب اختیاری. دهندمی افزایش را سازمان کارآیی مجموع در اند ونشده تعریف سازمان پاداش رسمی

ارمندان ک استخدامی تعهد در و نیست نقشی رفتارهای یا و شغلی وظایف شرح رفتار جزء این که معنا

  ( 2006 ،4یمكنز و )پودساکوف .ندارد به دنبال را تنبیهی چگونه اهآن در کوتاهی و است نگرفته قرار
 

 فرضیه اصلی پژوهش

  بودن یكسااان بررساای جهت اساات. شااده اسااتفاده فریدمن ایرتبه آزمون از هاشاااخص بندیرتبه بابت

 شود:می طرح زیر آماری فرضیه تحقیق، متغیرهای بندی()رتبه بندیاولویت

 شهروندی تفاوت معناداری وجود ندارد. های ساختار سازمانی براساس رفتاربین مولفه  -
 

 روش تحقیق

 .است ایشیاپیم ا،اهداده آوریجمع روش نظر از و کاربردی پژوهشی دف،اه نظر از حاضر پژوهش

 مونآز و هاداده تحلیل و تجزیه برای .شد استفاده مهپرسشنا ابزار از پژوهش هایداده آوریجمع برای

 بررسی برای همچنین .است شده ای فریدمن استفادهو آزمون رتبه SPSS افزارنرم از پژوهش یفرضیه

 .است استفاده شده کرونباخ آلفای ضریب از مدل پایایی
 

 آماری نمونه و جامعه

 باشد که حجم نمونهشهر شیراز مینوین و آسیا در  نفر از کارکنان بیمه 97شامل جامعه آماری تحقیق 

                                                
1- Hodson  

2- Appelbaum  

3- Hall  

4- Podsakoff and Mackenzie 
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 نفر محاسبه شده است. 80آماری با توجه به جدول مورگان 
 هایک از شاخص . ضریب آلفای کرونباخ هر1جدول 

 آلفای کرونباخ شاخص ها

 0.81 پیچیدگی

 0.83 رسمیت

 0.9 تمرکز

 

 های پژوهشیافته

د از اختار سازمانی پرداخته و سپس بعاای ساهندی سازمانی و مولفههروای رابطه رفتار شاابتدا به بررس

انی های ساختار سازمانی براساس رفتار شهروندی سازمبندی مولفههای اولیه به بررسی رتبهنتایج یافته

های ساختار سازمانی رفتار شهروندی سازمانی و مولفه میان همبستگی بررسی نتایج پردازیم. خالصهمی

 است: شده ارایه زیر  در جدول
 شهروندی سازمانی سازمانی و رفتار های ساختارمولفه میان پیرسون همبستگی ماتریس :2 جدول

 تمرکز رسمیت پیچیدگی ساختار سازمانی نام متغییر

رفتارشهروندی 

 سازمانی
680/0 619/0 641/0 649/0 

 نتیجه آزمون
 تایید وجود رابطه

 معنادار و مثبت

 طهتایید وجود راب

 معنادار و مثبت

 تایید وجود رابطه

 معنادار و مثبت

 تایید وجود رابطه

 معنادار و مثبت

 

 سازمانی های ساختاررفتار شهروندی سازمانی و مولفه بین جدول باال در شده ارایه نتایج مبنای بر

 حاصل با توجه به جدول پایین سطح معنی داری. دارد معناداری وجود ارتباط %95 اطمینان سطح در

توان گفت شود. پس میتایید نمی %95در سطح اطمینان  0Hاست لذا فرضیه  %5( کمتر از 0.000)

 اری دارند.دهای یكسانی ندارند و حداقل دو متغیر تحقیق با هم اختالف معنیمتغییرهای تحقیق رتبه

ق به ترتیب یرهای تحقیهای متغیبندی فریدمن، میانگین رتبههمچنین با توجه به آزمون اولویت( 3)جدول

 (4 )جدول 3.67و تمرکز  4.19، رسمیت 4.36عبارتند از: پیچیدگی 
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 . آزمون سطح اولویت3جدول

 242.717 کای اسكور

 2 درجه آزادی

 0.000 سطح معنی داری

 

 فریدمن ایرتبه آزمون براساس متغیرها بندی. اولویت4 جدول

 میانگین رتبه هاشاخص

 4.36 پیچیدگی

 4.19 رسمیت

 3.67 تمرکز

 

 گیریبحث و نتیجه

های های محیطی هست و فراگردساختار هر سازمان تعیین کننده میزان توان آن در پاسخگویی به چالش

 متحول، کامالً کند و از طرفی شرایطعملی ساختن راهبردها و تحقق اهداف سازمان را تقویت می

 زا ارزشمندی به نسل را آنها نیاز شرایطی، نینچ در سازمان ها اثربخشی ضرورت و رقابت افزایش

. شودمی یاد ازمانیاربازان ساس عنوان به آنها از که لیانس است؛ کرده آشكار پیش از بیش کارکنان،

 داشتیچشم هیچبی که هستند. چرا اثربخش غیر از اثربخش هایسازمان ممیز وجه تردید،بی کارکنان این

 واقع رد سازمانی شهروندی کنند. رفتارنمی دریغ تالشی هیچ از و کرده عمل خود رسمی نقش بر افزون

 بروز اما تاس نشده طراحی سازمان سوی از که حال عین در که باشدمی فرانقشی و داوطلبانه بروز رفتار

؛ گردد؛ بنابراین با توجه به محیط رقابتی روزافزون امروزیسازمان می کارایی و اثربخشی ارتقاء باعث آن

ار های ساختها از یک سو برای انجام و عملی ساختن راهبردهای خود باید به مولفهها و شرکتسازمان

سازمانی خود دقت فراوانی نمایند و ساختاری مناسب طراحی کنند و از طرفی داشتن کارکنانی که 

و برتری  ابتیشود که نسبت به رقبا دارای مزیت رقاند، باعث میرا درک کرده مفهوم رفتار شهروندی

 علوم حوزه تحقیقات همه همچون نیز این تحقیق که ساخت نشان خاطر باید مقاله انتهای شوند. در

 آوریجمع جهت پرسشنامه از پژوهش این و قابل  کر است که در بود هاییمحدودیت دارای انسانی

 داریخود واقعی سخپا ارائه از دهندگان پاسخ است ممكن نتیجه در است، گردیده استفاده اطالعات

 باشند. نبرده بكار اطالعات کردن وارد در را الزم دقت یا کرده
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