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 دهيچک
رفتار شهروندي سازماني، رفتارهاي فردي، داوطلبانه و فراتر از وظايف رسمي کارکنان هستتند کته ستبه بهبتود عملكترد ستازمان       : هدفزمينه و 

ثر بتر توستعه رفتتار    ؤهدف شناسايي عوامل سازماني مت  با حاضر تحقیق .باشدثر بر توسعه اين رفتارها، عوامل سازماني ميؤيكي از عوامل م. شوند مي

 .ران و ارائه مدل انجام شده استسازماني در ستاد مرکزي سازمان انتقال خون ايشهروندي 

نفر که به  03در بخش کیفي، خبرگان به تعداد . اين پژوهش با رويكرد کاربردي و از نوع اکتشافي است که در دو بخش کیفي و کمّي انجام شد: روش

در بخش کمّي، . شداستفاده  MAXQDA-2020افزار ها از نرمرا تشكیل و براي تحلیل داده هدفمند انتخاب شده بودند جامعه آماري پژوهش روش کامالً

در اين مرحله از پرسشنامه محقق ساخت و . گیري شدندجامعه آماري را کارکنان ستاد مرکزي سازمان تشكیل داده که به صورت تصادفي ساده نمونه

 .شداستفاده  LISERELو  SPSS22افزارهاي  ها از نرمبراي تحلیل يافته

 فرهنتگ  تشتويق،  و پتاداش  نظتام  شتغلي،  امنیت سازماني، حمايت سازماني، عوامل سازماني شناسايي شده به ترتیه اولويت شامل عدالت: ها يافته

 .دباشن ثر ميؤدر توسعه رفتار شهروندي م سازماني معنويت و سازماني ساختار شغل، ماهیت کاري، زندگي کیفیت آموزش، سازماني،

 بته  ايران خون انتقال سازمان سازماني، مديران شهروندي گسترش و توسعه رفتار برايشود مي پیشنهاد پژوهش، هاييافته به توجه با: گيري نتيجه

 .ها و برخورد با کارکنان مدنظر داشته باشند گیري ها را در تصمیم و آن توجه تحقیق در شده شناسايي عوامل
 

 ، فرهنگ سازمانيعملكرد کاريسازماني،  رفتارکنان، توسعه کار: ها واژهکليد

 
 مقدمه

 اهمیتت  باعت   شتدن  جهاني روند و المللي بین يها رقابت افتزايش

 ايجتاد  طريتق  از کته  است شده انساني منابع مديريت به توجه مضاعف

 در مهمتي  نقتش هتا   ستازمان  در نتوآوري  و خالقیتت  جديد، يها ارزش

طتور کامتل    هتا بته   ايط حاکم بر ستازمان شر(. 0)دارد  سازماني عملكرد

، را نیازمنتد کارکنتاني کترده    هتا  آن اثربخشي لزوممتحول شده است و 

 عمتل  ختود  رستمي  نقتش  بتر  افتزون  داشتتي،  چشم هیچ است که بي

 نتوعي  بته  ديگتر،  عبتارت  به وکنند  نمي دريغ تالشي هیچ از و کنند مي

 ستازماني  هرونديشت  رفتار .دهند مي بروز را «سازماني شهروندي رفتار»

 و دلختواه  صتتورت  بته  را آن افتراد  که است مفید و ارزشمند رفتار يک

 ارزيابي و اداره شناسايي، دنبال به سازه اين و دهند مي انجام داوطلبانه

 فعالیتت  يتک مجموعته   در کته  استت  کارکنتان  در نقتش  فرا رفتارهاي

 (.2)شوند  مي آن عملكرد بهبود باع  و کنند مي

 کته  آزاد فتردي  رفتتار  يک عنوان به سازماني رونديشه رفتار درک

 توانتد  متي  و شود نمي مربوط پاداش سیستم به صريح يا مستقیم طور به

 افتزايش (. 3)استت   اهمیتت  حائز ،بخشد بهبود را سازمان مؤثر عملكرد

 گروهتي  کتار  منتابع،  از حداکثري استفاده همكاران، و مديران وري بهره

 عملكترد  بتا  کارکنتان  حفت   و جذب براي انسازم توانايي بهبود و مؤثر

 (.0)است  سازماني شهروندي مزاياي رفتار از خوب،

 تتثثیر  در ستازماني  شتهروندي  رفتتار  براي که اهمیتي به توجه با
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 توسعه رفتار شهروندي سازماني کننده سازماني مؤثر بر و ارائه مدل عوامل کنترلشناسايي 

 805/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي چهارم، شماره 0011 زمستاندوره پنجم، 

 انتد  شتده  قائتل  گوناگون تحقیقات در آن اثربخشي و سازمان عملكرد

در . استت  برختوردار  بااليي اهمیت از نیز آن بر تثثیرگذار عوامل درک

 ساز زمینه عوامل شناخت که اند بیان کرده همكاران و اين مورد گوپتا

 بتا  کته  دارد اهمیتت  جهت آن از سازماني شهروندي رفتار بسته هم و

 هتا  آن تقويتت  جهتت  در توانتد  مي سازمان اين عوامل، شدن مشخص

 از بیشتتر  بترداري  بهتره  امكتان  طريق، اين از آورد و عمل به اقداماتي

 االستالم  شهید محمد تحقیق نتیجه(. 8) شود مي ن فراهمآ پیامدهاي

 وفتاداري  شامل سازماني شهروندي رفتار بر مؤثر عوامل که داد نشان

 شناسي، وظیفه ادب، جوانمردي، مدني، فضیلت دوستي، نوع سازماني،

 و نیوديتا(. 6)باشند  مي خودسازي و فردي ابتكارات سازماني، انطباق

 رهبتري  ستازماني،  ستاختار  بین که ريافتندد خود تحقیق در سوجاتا

 آموزش و بهداشت بخش کارکنان سازماني شهروندي رفتار و اثربخش

 51 بررسي با همكاران و پراستیو(. 5) دارد وجود معناداري رابطه هند

 اتختا   راه از کته  رستیدند  نتیجه اين به گذشته در شده انجام مطالعه

 تواننتد  متي هتا   ستازمان  ،انساني منابع مورد در صحیح مشي خط يک

 رفتتار  آن تبتع  بته  و دهنتد  افزايش کارکنان بین در را سازماني تعهد

 (.5)يابد  افزايش کارکنان بین در سازماني شهروندي

 رفتتار  بتر  کته  عوامتل و متغیرهتايي   درک به هايي چنین پژوهش

 کته  پژوهشي نبود اما ؛کنند مي کمک دارند، تثثیر شهروندي سازماني

سازمان انتقتال   در را سازماني شهروندي رفتار بر ثثیرگذارت هاي مؤلفه

 شتود کته   متانع از آن متي   کته  است نقصاني باشد خون ايران شناخته

 بتر  عوامتل تثثیرگتذار   از صحیح و جامعي درک ارشد سازمان مديران

سازمان انتقال  .اين سازمان داشته باشند در سازماني شهروندي رفتار

خون و  تثمینفرد در زمینه  زمان منحصربهخون ايران به عنوان يک سا

 هبودجت  داشتتن مورد نیاز نیازمندان و بیماران و با  هاي خوني فرآورده

 پیشتبرد  فداکار بتراي  نیروهاي به فزاينده نیاز همچنین، دولتي و کم

 عالوه بر که احتیاج دارد کارکناني به اهداف عالي انسان دوستانه خود

نقش و بتاالتر از وظتايف رستمي     فرا ايرفتاره انجام به تعهد، داشتن

 ختود  اهتداف  بته  دستیابي سازمان طريق، اين از تا ورزند اقدام شغلي

بتر توستعه رفتتار     متؤثر با توجه بته ايتن کته از عوامتل      .شودتسهیل 

 اصتلي  همستلل  شهروندي سازماني، عوامتل ستازماني استت، از اينترو،    

 رفتتار  هستع تو در متؤثر  عوامتل ستازماني   که است اين حاضر پژوهش

 مدل و ها هستند سازمان انتقال خون ايران کدام در سازماني شهروند

 است؟ آن چگونه

 

 روش
وع اکتشتافي  نت از ( کمتي  -کیفتي  )پژوهش حاضر، آمیخته  روش

در ايتن  . باشتد  و از لحاظ هتدف جتزت تحقیقتات کتاربردي متي     است 

هتتاي کیفتتي بتتراي شناستتايي   آوري داده تحقیتتق بتته منظتتور جمتتع 

بتر توستعه رفتتار شتهروندي ستازماني از       متؤثر ستازماني   متغیرهاي

سازمان که ستابقه مطالعته و پتژوهش    هاي عمیق با خبرگان  مصاحبه

در بختش   .استتفاده شتد  در زمینه رفتار شهروندي سازماني داشتتند  

ها،  هاي اطالعاتي اينترنتي، کتاب ها و پايگاه اي سايت مطالعه کتابخانه

نگلیستتي در متتورد رفتتتار شتتهروندي هتتا و مقتتاالت فارستتي و ا رستتاله

ها با توجه به ايتن کته محقتق     در انجام مصاحبه. شدسازماني بررسي 

 طوالني در ستاد مرکزي سازمان انتقال خون استت،  کارداراي سابقه 

گیتري   بته روش نمونته  ، 0011تا خرداد  0355در فاصله زماني بهمن 

فتترد ) غیراحتمتتالي و هدفمنتتد تتتا رستتیدن بتته نقطتته اشتتباع نظتتري

 براي کدگذاري از فرايند. با خبرگان مصاحبه صورت گرفت (سیزدهم

کدگتذاري  . شتد  ها استفاده مصاحبه از حاصل تحقیق هاي داده تحلیل

و پراکنتده بته    يمتنت  هتاي  هدادي  آن مجموعه يفرايندي است که ط

اين امر با مشخص کتردن  . شود يو مفهوم تبديل م يبا معن يهاي داده

( Axial) شروع و با کدگذاري محوري (Open) ي بازهاي کدگذار مقوله

 .يافتتت پايتتان( Selective)ي کدگتتذاري گزينشتت در نهايتتت بتتاو ادامتته 

افتتزار  نتترم از استتتفاده بتتا هتتا مصتتاحبه از آمتتده دستتت هبتت اطالعتتات

MAXQDA-2020 متدل  ارائته  و کدگتذاري  بتا  مصتاحبه  تحلیل که در 

 . گرفت قرار تحلیل مورد دارد، کاربرد

محقق به بررسي دقیق مباني نظري بررسي روايي تحقیق کیفي، براي 

و پیشینه تحقیقات انجام شتده در زمینته رفتتار شتهروندي ستازماني در      

ت اصلي تحقیتق بتر ايتن مبنتا     سؤاالسطوح مختلف نظري اقدام ورزيد و 

هاي مربوط به موضوع و کیفیت خود  گزارش براي اطمینان از .شدطراحي 

ها توسط خود محقق تهیه  استخراج شده از مصاحبههاي  گزارش ،مصاحبه

 پايايي يا قابلیت اعتماد بتاز  از .شد تا از اعتبار مرحله مصاحبه کاسته نشود

 استفاده گرفته انجام هاي مصاحبه پايايي محاسبه براي( Test-Retest) آزمون

 هتر  و شد انتخاب مصاحبه 3 تعداد گرفته، انجام هاي مصاحبه بین از. شد

 پژوهشتگر  توستط  روزه 31 زمتاني  فاصتله  يتک  در بتار  دو هتا  آن از کدام

 تحقیق اين در گرفته انجام هاي مصاحبه آزمون باز پايايي. ندشد کدگذاري

 61 از بیشتتر  پايتايي  میتزان  ايتن  که اين به توجه با و بود درصد 55 برابر

 .باشد مي یدثيت موردها  کدگذاري اعتماد قابلیت است، درصد

سازماني،  شامل ساختار کد 01 مجموع با عامل ده ن،نظرخبرگا طبق

کارکنتان، امنیتت شتغلي،     کاري زندگي سازماني، آموزش، کیفیت عدالت

 حمايت سازماني، پاداش و تشويق سازماني، سیستم ماهیت شغل، فرهنگ

 شهروند رفتار توسعه در مؤثرعوامل سازماني  سازماني، سازماني و معنويت

نشتتان داده شتتده استتت و شتتامل  0ر جتدول  باشتتند کتته د ستازماني متتي 

گانتته بتتاز، محتتوري و گزينشتتي، بتته همتتراه کتتد     هتتاي ستته کدگتتذاري

هتاي مفهتومي کته     هتايي از گتزاره   و نمونه( 03Pتا  0P)شوندگان   مصاحبه

 بتر  مبتني مدل تحقیق. باشد شوندگان بیان شده است مي توسط مصاحبه

 .شود  مشاهده مي 0کیفي در شكل  يها داده
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 و همكاران حسن امیري

 ، شماره چهارم0011وره پنجم، زمستان د نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /821

 در توسعه رفتار شهروند سازمانی مؤثر سازمانیکدگذاري گزينشی، محوري و باز عوامل  -1 جدول

 سازمانیعوامل : کدگذاري گزينشی
کدگذاري 
 محوري

 (کد - مؤلفه)باز  کدگذاري
کد مصاحبه 
 شوندگان

 هاي مفهومي اي از گزاره نمونه

ساختار 
 سازماني

 (28)فرهنگ سلسله مراتبي 

0P ،3P ،0P ،

5P ،01P 

 اين است بهتر هستندها  کدام فراوظیفه کارهاي و چیست مان وظیفه دانیم نمي ما چون
 طتوري  البتته . گیرد قرار اختیارمان در مكتوب و مدوّن صورت به داوطلبانه يها فعالیت
 کننتد  متي  فكر همكاران بقیه زيرا شود وظیفه به تبديل فرانقش کارهاي انجام که نشود
 (5P) دهید انجام را هاکار اين همیشه بايد شما

 (03)مقررات  و قوانین
 (35)سازماني  ساختار نوع

 (0)گیري  تصمیم در کارکنان مشارکت
 (05)باالتر  مقامات با ارتباط امكان

 عدالت سازماني

 (00)کارکنان  عادالنه کاري حجم

0P ،2P ،3P ،

0P ،8P ،5P ،

5P ،5P ،00P 

 است، وي دريافتي حقوق از بیشتر خیلي مدير دريافتي قحقو که کند حس کارمند اگر
 بیش رفتارهاي انجام به تمايلي و دهد انجام ممكن حداقل در را وظايفش کند مي سعي
 نتاحق  بته  ختا   کارکنتان  برختي  از نبايتد  متدير  طور همین. ندارد موظف وظايف از

 (3P)ببندد  خود کارمندان بقیه صادقانه يها فعالیت به را خود چشم و کند طرفداري

 (25)کارکنان  و مديران يها دريافتي در عدالت
 (0)عملكرد  ارزيابي در عدالت

 (08)بهره مندي عادالنه از قوانین و مقررات 
 برختي  از متدير  متورد  بتي  حمايتت  و طرفداري عدم

 (22)کارکنان

 آموزش

شتغلي   فرا رفتارهاي خدمت ضمن آموزشي يها دوره
(01) 0P ،2P ،0P ،

8P ،6P 

 کارها اين فردي وقتي شود مي سبه کارکنان همه به سازماني شهروندي رفتار آموزش
 و کنجكتاو  فترد  عنتوان  بته  و شتده  مواجته  ختود  همكاران استقبال با دهد مي انجام را

 فترد  کته  شتود  متي  ستبه ها  فعالیت اين شدن تعريف تعبیر سوت. شودن تلقي گر مداخله
 (8P)شود  تبديل منفرد اي جزيره به و ندهد انجام را رهاکا اين ديگر رسان ياري

 (36)محور  نیاز يها آموزش 
 (01)شغلي  فرا رفتارهاي موقع به يها آموزش

 زندگي کیفیت
 کاري

 (05)بهداشتي  و ايمني اصول به توجه

2P ،0P ،6P ،
01P 

 وجود خود ارانهمك و فرد بین که است اطمیناني و اعتماد سطح کاري، زندگي کیفیت
 مؤثر سازماني شهروندي رفتار توسعه در باشد بیشتر سازمان در آن میزان هرچه و دارد
 حائز نیز کارکنان بالقوه يها ظرفیت از استفاده و رشد يها فرصت وجود همچنین است،
 در بیشتر نیز باور خود کارکنان. انجامد مي کارکنان بین در باوري خود به و است اهمیت
 (01P)کوشند  مي موظف غیر و موظف وظايف انجام و سازمان يها فعالیت

 (30)کار  محیط در يكديگر به کارکنان اعتماد 

 بالقوه يها ظرفیت از استفاده و رشد يها فرصت وجود
 (00)کارکنان 

 شغلي امنیت

 (8)شغل  در ماندن امید و حس

2P ،3P ،0P ،

8P ،5P ،5P ،

5P ،02P 

 وضتعیت  تبتديل  در و گیترد  قترار  نظر مدّ سالیانه يها ارزيابي در نقشفرا رفتارهاي اگر
 و بتروز  در باشتد  متؤثر هتا   ارزيتابي  اين نتايج رسمي به قراردادي از کارکنان استخدامي
 (8P)دارد  فراوان تثثیر همكاران توسط رفتارها اين توسعه
 امنیتت  و کتاري  وابستگي سطح سازماني، شهروندي رفتار بروز در مهم بسیار عوامل از

 تشتكیل  قتراردادي  نیروهاي را خون انتقال سازمان کارکنان بیشتر چون و است شغلي
 اي ويتژه  توجته  رستمي  بته  داديرقرا ازها  آن وضعیت تبديل به بايد مديران دهند مي

 (5P ،5P) شود آسوده همها  آن خیال تا باشند داشته

 (30)اخراج  از ترس نداشتن 
 (32)رسمي  ستخداما به وضعیت تبديل

 (6)سازماني  يها پست در پیشرفت و ارتقات

 ماهیت شغل

 (23)کارکنان  نظر از شغل بودن مهم

0P ،2P ،8P ،

5P ،5P 

 سازمان و کارمند براي آن بودن مهم يا اهمیت و است آن مشغول کارمند که شغلي نوع
 کنتد  حتس  کارمنتد  تتي وق همچنتین  است، مؤثر شغلي فرا رفتارهاي انجام به اقدام در

 و کترده  پیتدا  انگیتزه  بیشتتر  استت  خون انتقال سازمان واالي اهداف با مرتبط شغلش
 بته  را ختون  انتقتال  سازمان نام جا همه در و دهد مي انجام بیشتري داوطلبانه کارهاي
 (5P)کند  مي بیان نیكي

 (20)گیري  تصمیم در کارکنان استقالل
 (5)سازمان  اهداف اب کارکنان شغل دانستن مرتبط

 (38)سازمان  در کاري وظايف تنوع

فرهنگ 
 سازماني

 (02)کاري فضاي بودن دوستانه و مثبت سازماني جو

2P ،3P ،0P ،

8P ،6P ،03P 

 باشند، داشته تعامل يكديگر با کارکنان و مدير و باشد دوستانه سازمان درون محیط اگر
 ايتن  نتوعي  بته  و کند مي بروز مكرّر صورت به سازمان اين در سازماني شهروندي رفتار
 از سازمان بر حاکم فضاي اگر اما شود مي تبديل سازماني فرهنگ و عادت به خود رفتار
و  گیترد  مي شكل سازمان درون در سختي به تعامل نتیجه در باشد، پايین به باال سمت
  (03P)کند  نمي بروز سازمان در سازماني شهروندي رفتار

 (5)همديگر  مشكالت حل رد همكاري
 (35)مديران  و کارکنان تعامل و مشارکت فرهنگ
 (25)کارکنان  وظايف انجام در مدير کمک

 (06)فرهنگ کار گروهي 

 تشويق سیستم
 پاداش و

 (3)عادالنه  پاداش و تشويق سیستم

0P ،2P ،3P ،

0P ،8P ،6P ،
5P ،5P ،5P ،

03P 

 ايتن  انجتام  در راهتا   آن دهنتد  مي انجام فرانقش رفتارهاي که افرادي به پاداش اعطاي
 (3P)باشد  متناسه و موقع به که شرطي به کند مي قدم ثابت رفتارها
 ارتقتات  و تغییتر  همچنین باشد، مادي و مالي يها پرداخت صورت به حتما نبايد تشويق
 يتا  بتاالتر  جايگتاه  به سازماني شهروندي رفتارهاي انجام پي در کارمند جايگاه و سطح
 و بتروز  در متديران  توستط  دهنتد  مي انجام راها  فعالیت اين که کارمنداني شدن ديده
 (8P)باشد  مي مؤثرتر اي فراوظیفه رفتارهاي توسعه

 (05)کار  با متناسه و موقع به يها پاداش ارائه
 (35)کارکنان  زحمات از سازمان بودن قدردان 

 (2)ان ديده شدن کارکنان توسط مدير

 ارزشتیابي  نظتام  در فرانقش رفتارهاي داشتن نظر در
 (5)کارکنان  عملكرد

حمايت 
 سازماني

 (20)کارکنان  عقايد و پیشنهادها نظرات، به توجه
0P ،2P ،3P ،

0P ،8P ،5P ،

5P ،01P 

 بیشتتر  مشتارکت  بتراي  را شترايطي  کننتد،  متي  خود کارکنان از که حمايتي با مديران
 شرايط آن نتیجه در و کنند مي ايجاد افراد در شغلي رضايت نهايت در و فراهم کارکنان
 (01P)يابد  مي افزايش شغلي رضايت رفتن باال با سازماني رفتارشهروند بروز

 (33)کارکنان  سازماني مسايل و مشكالت حل به کمک

 صتورت  بته  کارکنتان  از معنتوي  و مادي يها حمايت
 (31)سازمان  سوي از داوطلبانه

معنويت 
 سازماني

 (26)خدا  به اعتقاد و توجه
0P ،2P ،0P ،

6P ،5P 

 رضتايت  کسه براي شرايط همه در کارها انجام يعني کار در هدف داشتن و معنا احساس
 و شترايط  در ويتژه  بته  داوطلبانه و رسان ياري رفتارهاي توسعه در متعال پروردگار حضرت
 مواقتع  در کته  ايتران  ختون  انتقتال  سازمان در ويژه به است تثثیرگذار سخت يها موقعیت
 (0P)باشد  خون يها فرآورده و خون به نیازمند افراد و بیماران پاسخگوي بايد هم بحراني

 (21)همديگر  از همكاران پشتیباني

 (25)سازمان  محیط بودن معنوي
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 توسعه رفتار شهروندي سازماني کننده سازماني مؤثر بر و ارائه مدل عوامل کنترلشناسايي 

 820/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي چهارم، شماره 0011 زمستاندوره پنجم، 

 

 
 کيفی يها داده بر مبتنی مدل تحقيق -1 شکل

 

 .شود مشاهده مي0کیفي در شكل  يها داده بر مبتني مدل تحقیق

 ايتن  براستاس  اولیته،  متدل  طراحتي  اصلي و يها مؤلفه اکتشاف از پس

 بتا  و تهیته  اي پرسشنامه فرضیات، آزمون براي و شده مطرح فرضیاتي مدل،

گرفت کته شتامل    قرار ايشان تثيید مورد خبرگان، از نظرخواهي مرحله چند

بتراي بررستي    .باشتد  متي  ستؤال  31ع و در مجمو مؤلفهبراي هر  سؤالسه 

، متخصصتتان و استتتادانبعتتد از طراحتتي پرسشتتنامه، از پرسشتتنامه، روايتتي 

هتاي طترح شتده در     صاحه نظتران مترتبط در زمینته ارتبتاط بتین گويته      

ربط يا تكراري  ت بيسؤاالهاي پژوهش نظرخواهي شد و  پرسشنامه و فرضیه

و پرسشتنامه بتراي    هتا حفت    ت مترتبط بتا فرضتیه   سؤاالنهايت در حذف و 

همچنین در اين پژوهش براي بررسي . شدآزمون و آزمون نهايي آماده  پیش

نیتز  CVR (Content Validity Ratio ) روايي پرسشنامه از روش اعتبتار محتتوا  

 حاصتل  قبول قابل مقدار ت پرسشنامه مواردسؤاال تمامي که در استفاده شد

نیتز بتراي    CVI (Content Validity Index) محتتوا  روايتي  بررسي شاخص. شد

 پرسشنامه پتس  تسؤاال تمامي نهايت در پرسشنامه تهیه شده انجام شد که

 قترار  تثيید اصالح انجام شد و مورد و بازبیني لزوم صورت در CVI محاسبه از

به منظور بررسي پايتايي پرسشتنامه ايتن تحقیتق از ضتريه آلفتاي       . گرفت

ت ستؤاال گاري و هماهنگي درونتي  که براي بررسي ساز شدکرونباخ استفاده 

 55/1 پرسشتنامه  که ضريه پايتايي  دادنتايج نشان . رود کار مي پرسشنامه به

 .که قابل قبول است باشد مي

متديران و کارشناستان    تمتامي آماري تحقیق  هدر بخش کمّي، جامع

گیري در بخش کمّتي   نمونه. ستاد مرکزي سازمان انتقال خون ايران بودند

و سازمان انتقال خون ايران به شكل تصادفي ستاده بتود    در ستاد مرکزي

از بتا استتفاده   حجتم نمونته   . شدآوري  پخش و جمعها  بین آنپرسشنامه 

 056تعداد حداقل به فرمول کوکران با توجه به حجم جامعه مورد تحقیق 

 و مختدوش  يهتا  نامته  پرستش  وجتود  بینتي  پتیش  بابت .شد نفر انتخاب

 و تفتاوت  بتي  افتراد  وجتود  احتمتال  نیز و وضوعم از خارج و پرت يها داده

. شتد  توزيتع  پرسشتنامه  بیشتتر  درصد 01 میزان به ،3/1 از کمتر انحراف

 را الزم صتالحیت  کته  پرسشتنامه  چنتدين  سازي خارج دلیل به همچنین

بتراي آزمتون متدل    . شتد  محاسبات وارد پرسشنامه 201 تعداد نداشتند،

هتاي   عوامتل از روش ايتن   بنتدي  و همچنتین اولويتت   متؤثر فردي عوامل 

وتحلیل آماري مانند آزمون کلموگروف استمیرنف و تحلیتل عتاملي     تجزيه

 . بهره گرفته شد Lisrelو  SPSS22 هايافزار با استفاده از نرميیدي ثت

 

 ها يافته
نفتر مترد    دهکه  بودنفر  03تعداد مصاحبه شوندگان در بخش کیفي 

دکترا سطح تحصیالت همگي  .بودند( درصد 23)نفر زن  سهو ( درصد 55)

. سال بودند 21باالي کار شوندگان داراي سابقه  و بیشترين تعداد مصاحبه

با مفهوم رفتتار   ،همه مصاحبه شوندگان عالوه بر تحصیالت تخصصي خود

کامل آشنايي و سابقه مطالعه و تحقیق در ايتن  طور  بهشهروندي سازماني 

  .زمینه را داشتند

ستاختار  »حاکي از اين بود که ( نفر 5)ها  احبههاي حاصل از مص يافته

 شوندگان مصاحبه. است مؤثردر توسعه رفتار شهروندي سازماني  «سازماني

 ،هتا  آن اجتراي  هنحتو  و ستازماني  مقتررات  و بودنتد قتوانین   اعتقاد اين بر

 مديران بین روابط و تعامالت تواند مي که سازماني سطوح تعدّد همچنین

 رفتار بروز در دهد قرار تثثیر تحت را همديگر با رکنانکا حتي يا کارکنان و

دارند و هرچه تعامالت با سهولت بیشتتري امكتان    تثثیر سازماني شهروند
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 و همكاران حسن امیري

 ، شماره چهارم0011وره پنجم، زمستان د نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /822

 شوندگان مصاحبه اکثريت. پذير باشد توسعه اين رفتارها بیشتر خواهد بود

است  مهمي نقش داراي «سازماني عدالت» که بودند اعتقاد اين بر( نفر 5)

 بیشتري تمايل کنند ادراک را عدالت از سرشار جوّ و فضا وقتي انارکنکو 

 نشتان  خود از سازماني دستورات از باالتر و شغلي فرا رفتارهاي انجام براي

 رفتار «آموزش» داشتند اعتقاد( نفر 5) شوندگان بیشتر مصاحبه. دهند مي

 يها برگزاري دوره. کند مي ايفا مهمي نقش آن توسعه در سازماني شهروند

 شتهروند  رفتارهتاي  اين بروز تقويت و يادگیري در خدمت ضمن آموزشي

 و مترتبط  آمتوزش  کته  شترطي  به البته است کننده کمک خیلي سازماني

ها  دوره اين در شرکت مالک آموزشي گواهي گرفتن صِرف نه بوده اثربخش

 کیفیتت » کته  داشتتند  اعتقتاد ( نفتر  0) شتوندگان  مصاحبه از برخي. باشد

 بته . استت  متؤثر  سازماني شهروند رفتار توسعه در کارکنان «ريکا زندگي

 باشتد  داشتته  مدنظر همیشه را ايمني مالحظات بايد سازمان ها آن اعتقاد

 خطترات  بتا  همراه ايران خون انتقال سازمان يها فعالیت بیشتر که ويژه به

 شتاهد  امستال  مثال براي. است ها بیماري انواع به کارکنان ابتال و مختلف

 امیتدواريم  و بود مؤثر کارکنان روحیه در که بوديم آنفوالنزا کسیناسیونوا

 5) گتان  شتوند  مصتاحبه  بیشتر .شود آغاز زودي به نیز کرونا واکسیناسیون

. داراي اهمیتت فتراوان استت    «شغلي امنیت» که بودند اعتقاد اين بر( نفر

 کتار  در مانتدن  براي بیشتري امید يا هستند قطعي استخدام که کارکناني

 سازماني شهروند رفتار بیشتر ،نیستند مواجه اخراج از ترس با دائم و دارند

 بتا  همكتاري  قطتع  و اختراج  تهديتد  خطر در که کارکناني در مقايسه با را

 ايتن  بتر  (نفر 8)شوندگان  مصاحبه از برخي. دهند مي بروز هستند سازمان

 بر هستند غولمش آن در افراد که شغلي و نوع «شغل ماهیت» بودند اعتقاد

 را ختود  کارمنتدي شتغل   وقتتي . دارد تثثیر سازماني شهروند رفتار توسعه

 زيتاد  سازماني اهداف با ارتباط در را آن اهمیت و کند فرض اهمیت داراي

 ختود  شتغل  بتا  مترتبط  نشاغال ديگر به کمک و همكاري در سعي بداند،

 خود اين. دده افزايش را خود شغل موفقیت میزان طريق اين از تا کند مي

تعدادي از  .است سازماني شهروند رفتار و ديگران کار انجام به کمک نوعي

 مهمتي  نقش «سازماني فرهنگ» داشتند اعتقاد (نفر 6)شوندگان  مصاحبه

 باشد، تر دوستانه سازمان فضاي هرچه. دارد سازماني شهروند رفتار بروز در

 در و مشارکت رهنگف وجود و است تر راحت سازماني شهروندي رفتار بروز

نظتتر اکثتتر  بتته. شتتود متتي رفتتتار نتتوع ايتتن بتتروز باعتت  بتتودن هتتم کنتتار

 نقتش  «ستازماني  پتاداش  و تشتويق  سیستتم » ،(نفر 5)شوندگان  مصاحبه

 سیستتم  آنتان  اعتقتاد  بته . دارد ستازماني  شتهروند  رفتار توسعه در مهمي

 بته  پاداش خصو  به و کار در متناسه و موقع به پاداش و عادالنه تشويق

 .کنتد  تقويتت  را رفتارهتا  اينگونه بروز تواند مي سازماني شهروند رفتارهاي

 «سازماني حمايت» که بودند اعتقاد اين بر( نفر 5) شوندگان مصاحبه بیشتر

 به سازمان مديريت توجه. دارد سازماني شهروند رفتار بروز در مهمي نقش

 و کارکنتان  ختوب  نظترات  اجتراي  از حمايتت  و کارکنان عقايد و نظرات

 مختلف  يها حوزه در کارکنان از معنوي و مادي يها حمايت همچنین

 سازي مدل  م اختصاري به کار رفته در تحليل عاملی تأييدي ويعال -2جدول 

 معادالت ساختاري و مقادير مجاز

 مقدار مجاز مفهوم شاخص نام شاخص

χ
2

/DF 3کمتر از  کاي دو بر درجه آزادي 

RMSEA 15/1کمتر از  خطاي تقريه دوم میانگین توان 

CFI 5/1بیشتر از  شاخص برازش تطبیقي 

GFI 5/1بیشتر از  شاخص برازندگي 

NFI 5/1بیشتر از  برازش هنجار شده 

NNFI 5/1بیشتر از  برازش هنجار نشده 

 

 از کارکنان سازمانيمسايل  و مشكالت حل به کمک خصو  به و

 را ستازماني  شتهروند  فتتار ر بتروز  تواند مي سازمان مديريت سوي

بتر ايتن بتاور    ( نفتر  8)شوندگان  تعدادي از مصاحبه. دهد افزايش

 شتتهروند رفتتار  بتتروز در مهمتي  عامتل  ستتازماني بودنتد معنويتت  

 رسمي انتظار مورد که رفتارهاي بروز آنان اعتقاد به. است سازماني

 پر فضاي گسترش و افراد بودن معنوي سطح به نیست کارکنان از

 خداوند به اعتقاد و توجه که کارکناني. دارد سازمان در ويتمعن از

 قدم پیش و جلودار ديگران با همكاري و نوع هم به کمک در دارند

 . هستند

هاي توزيع شتده بتین متديران و     در بخش کمّي تحقیق از پرسشنامه

ورود به مراحل بعدي  برايپرسشنامه صحیح  201کارکنان سازمان، تعداد 

هتاي   هتا از پرسشتنامه   براي استخراج داده. قرار گرفت ثيیدتپژوهش مورد 

م يت عال. استتفاده شتد  ي تثيیتد تحلیتل عتاملي   آوري شده از  توزيع و جمع

ستازي معتادالت    کار رفته در نمتودار تحلیتل عتاملي و متدل     هاختصاري ب

 .نشان داده شده است 2ساختاري در جدول 

یتدي مرتبته   از تحلیل عتاملي تاي  ،به منظور آزمون مدل تحقیق

 هاي مدل عاملي مرتبه دوم به عنوان نوعي از مدل. شددوم استفاده 

هاي پنهاني که با استفاده از متغیرهاي  عاملي است که در آن عامل

شوند، ختود تحتت تتثثیر يتک متغیتر       گیري مي مشاهده شده اندازه

. باالتر قرار دارنتد  تر و به عبارتي متغیر پنهان اما در سطح زيربنايي

تتري بته    تحت تثثیر متغیر پنهان زيربنايي سازمانيجا عوامل  ايندر 

 3طتور کته در جتدول     همتان . نام رفتار شتهروند ستازماني هستتند   

آزادي  درجته  بته  دو ختي  نستبت  هتاي  شتود شتاخص   مشاهده متي 

(CMIN/DF )شتتاخص بتترازش مطلتتق 55/0 برابتتر ،(RMR )از کمتتتر 

، شاخص 5/1از  بیشتر IFIو  CFIهاي برازش تطبیقي  ، شاخص18/1

و شاخص ريشه میتانگین   60/1 برابر( PGFI)نیكويي برازش مقتصد 

باشند که همگتي   مي 168/1 برابر( RMSEA)مربعات خطاي برآورد 

 حاضتر  تحقیق مدل که معني در سطح قابل قبولي قرار دارند بدين

 براي شده گرفته نظر در عاملي ساختار و است مطلوبي برازش داراي

 .باشد مي قبول قابل آن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             5 / 10

http://ijhp.ir/article-1-491-fa.html


 توسعه رفتار شهروندي سازماني کننده سازماني مؤثر بر و ارائه مدل عوامل کنترلشناسايي 

 823/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي چهارم، شماره 0011 زمستاندوره پنجم، 

 هاي برازش مدل تحقيق شاخص -3جدول 

 شاخص
 وضعيت مقدار مطلوب مقدار

 معادل انگليسی معادل فارسی

 - - X2 13/855 خي دو

 مطلوب 18/1کمتر از  RMR 105/1 ريشه میانگین مربعات باقي مانده

 مطلوب 5/1از  شتریب NFI 56/1 شاخص برازش هنجار شده

 مطلوب 5/1از  شتریب NNFI 55/1 هشاخص برازش هنجار نشد

 مطلوب 5/1مساوي يا بیشتر از  CFI 50/1 شاخص برازش تطبیقي

 مطلوب 5/1مساوي يا بیشتر از  IFI 58/1 شاخص برازش افزايشي

 مطلوب 5/1مساوي يا بیشتر از  GFI 5/1 شاخص نیكويي برازش

 مطلوب 81/1بزرگ تر از  PGFI 60/1 شاخص نیكويي برازش مقتصد

 مطلوب 15/1کمتر از  RMSEA 168/1 ريشه میانگین مربعات خطاي برآورد

 مطلوب 8تا  0بین  CMIN/DF 55/0 خي دو به هنجار شده

 

 مؤثر در توسعه رفتار شهروند سازمانی سازمانیبندي اثر عوامل  رتبه -4جدول

 عامل
 بار عاملی

 استاندارد شده

 انحراف

 استاندارد
t P-value رتبه 

80/02 35/1 50/1 ليامنیت شغ   *1110/1  3 

00/5 26/1 50/1 معنويت سازماني   *1110/1  01 

85/5 00/1 52/1 ساختار سازماني   *1110/1  5 

21/5 32/1 53/1 فرهنگ سازماني   *1110/1  8 

05/00 20/1 55/1 عدالت سازماني   *1110/1  0 

50/03 25/1 55/1 حمايت سازماني   *1110/1  2 

11/00 80/1 53/1 شويقسیستم پاداش و ت   *1110/1  0 

00/5 35/1 50/1 ماهیت شغل   *1110/1  5 

66/01 20/1 51/1 آموزش   *1110/1  6 

01/00 23/1 55/1 کیفیت زندگي کاري   *1110/1  5 

 10/1و  18/1به ترتیه معناداري در سطح خطاي **/* 

 

 براستاس ) ستازماني  عامتل  مهمتترين دهتد   نشان مي 0نتايج جدول 

 ترتیه به آن از بعد. است 55/1 عاملي بار با سازماني عدالت( عاملي ايباره

 ،50/1 عتاملي  بتار  بتا  شتغلي  امنیتت  ،55/1 عاملي بار با سازماني حمايت

 عتاملي  بار با سازماني فرهنگ ،53/1 عاملي بار با تشويق و پاداش سیستم

 ،55/1 عاملي بار با کاري زندگي کیفیت ،51/1 عاملي بار با آموزش ،53/1

 و 52/1 عتاملي  بتار  بتا  ستازماني  ساختار ،50/1 عاملي بار با شغل ماهیت

 .دارند قرار 50/1 عاملي بار با سازماني معنويت

 .نشان داده شده است 2مدل نهايي تحقیق در شكل 

 

 گيري بحث و نتيجه
در  متؤثر ستازماني  عوامتل   ئه مدلاارهدف از اين تحقیق شناسايي و 

 . ازماني در ستاد مرکزي سازمان انتقال ايران بودتوسعه رفتار شهروند س

در  متؤثر تترين عامتل    مهنتايج تحقیق نشان داد که عدالت سازماني م

نتايج با  اين نتیجه. است رفتار شهروندي سازماني در حوزه عوامل سازماني

( 01)و همكتاران  و نتديري  ( 5)سلیماني کشايه و همكتاران  هاي پژوهش

که با عدالت با  کننداحساس  مندانازماني اگر کاردر محیط س. سو است هم

ه دهند شوند تا با انجام رفتارهاي ياري برانگیخته مي شود ها برخورد مي آن

يابي بته اهتداف    دستمانند رفتار شهروندي سازماني، مشارکت خود را در 

شود کته بتر    توصیه ميسازمان به مديران بنابر اين . سازمان افزايش دهند

خاصي داشته باشند تتا بتواننتد موجبتات     تثکیدت سازماني عدالگسترش 

 .رفتار شهروندي متناسه با آن را پديد آورند توسعه

 مؤثرعوامل  در مرتبه دومنتايج تحقیق نشان داد حمايت سازماني 

( 02)و لیو ( 00) چیانگ و سیهتحقیات  نتايج با نتیجه اين. قرار دارد

کنتان بتراي ستازمان مهتم     کار يعنتي  حمايتت ستازماني   .سو است هم

ترين اجزاي خود که نیروي انساني  هستند و سازمان براي يكي از مهم

آنتان، بتراي     ترين پشتوانه باشد، ارزش قائل است و به عنوان اصلي مي

حمايت سازماني با رفتارهاي بتیش   .کند شان تالش مي رفاه و آسايش

ال خون ايتران  از حدّ وظايف سازماني همراه است و براي سازمان انتق

ويژه در مواقتع متديريت بحتران نیتاز دارد حتائز       که به اين رفتارها به

 .باشد اهمیت مي
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 و همكاران حسن امیري

 ، شماره چهارم0011وره پنجم، زمستان د نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /820

 

 
 مدل نهايی تحقيق -2شکل 

 

. در مرتبه سوم استت  شغلينتايج تحقیق نشان داد که امنیت 

و مكینترو   (03)خوشتي محمتد   هتاي   نتايج پژوهش با نتیجه اين

ن کته بیشتتر کارمنتدان ستازمان     با توجه به اي. سو است هم (00)

انتقال خون ايران را کارمنتدان بتا وضتعیت قتراردادي و شترکتي      

دهند لزوم توجه مديران سازمان براي تبديل وضتعیت   مي تشكیل

اطمینتان از تتداوم   . استت  تثکیتد ها به وضعیت رستمي متورد    آن

تواند اين حس را در افراد ايجاد کند که کار و سازمان  اشتغال مي

در اين میان احتمال کمک و ياري  .باشد مي از زندگي فردبخشي 

تعهد  هاي غیر اداري، کار کردن با به همكاران، انجام کار در ساعت

شتهروند   هتاي هتايي از رفتار  بته عنتوان نمونته   ... وجدان بتاال و  و 

 .يابد مي افزايشسازماني نیز 

نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که سیستم تشويق و پاداش 

ستلیماني کشتايه و   با پژوهش  و اين نتیجه استراي رتبه چهارم دا

هتاي متالي    شابايتد توجته داشتت پتاد    . مطابقت دارد( 5)همكاران 
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 توسعه رفتار شهروندي سازماني کننده سازماني مؤثر بر و ارائه مدل عوامل کنترلشناسايي 

 828/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي چهارم، شماره 0011 زمستاندوره پنجم، 

تواند در انگیزش مؤثر واقتع شتود کته فترد آن را مهتم       مي  هنگامي

بته   حصتول قلمداد کند و اين در صورتي استت کته نیازهتاي قابتل     

ر فرد برآورده نشده باشند، وستیله پول هنوز دريک سطح متعارف د

اندازه و حجم آن متناسه با نیروي به کار رفته به وستیله کارمنتد 

کنتتد، در   آن چه فرد دريافت متي و  در انجتام وظتايف محوله باشد

دارند، منصفانه تلقتي   چته ديگران دريافت مي مقتام مقايسته بتا آن

ن سازمان بته  شود مديرا هاي مادي توصیه مي عالوه بر پاداش. شود

 .هاي معنوي توجه الزم را مبذول نمايند پاداش

. باشد مي مؤثرپنجمین عامل نتايج تحقیق نشان داد فرهنگ سازماني 

و پادستاکف  ( 5)سلیماني کشايه و همكتاران  تحقیقات  نتايج با نتیجه اين

وجود يک فرهنگ ستازماني قتوي کته باعت  افتزايش      . سو است هم( 08)

دوستتي و جتوانمردي در ستازمان     ، گذشتت، نتوع  روحیه همدلي، تعتاون 

هتاي   و جوّ مطلوب و مناسه صتمیمیت و همتدلي را در ستازمان    شود مي

کنتد   متي سازمان انتقتال ختون ايتران ايجتاد      مانند رسان همگاني خدمت

 .باشدها  تواند زمینه ساز بروز رفتارهاي فراشغلي در اين سازمان مي

 ايتن  .استت  متوزش آدهد عامل ششتم   مينتايج تحقیق نشان 

و ستلیماني کشتايه و   ( 06)پتور   ديها  هاي پژوهش نتايج با نتیجه

افزايش دانش و آموزش عنصر مهمي در  .سو است هم( 5)همكاران 

. باشتد  متي ها در امور مختلتف   توانمند کردن آن بینش کارکنان و

مناسه در هتر ستازماني    هاي آموزش و ارائهبنابراين فراهم بودن 

کارکنتان ستازماني از ابعتاد     پیشترفت ساز رشتد و   هتواند زمین مي

آمتوزش رفتتار شتهروند     و شتود مختلف و در موضوعات متفتاوت  

هتاي   بتا ارائته آمتوزش   . نیستسازماني نیز از اين قاعده مستثني 

مرتبط با رفتار شهروندي سازماني، کارکنان با اين رفتارها بیشتر 

 .شود مند مي رها بهرهشوند و سازمان نیز از نتايج اين رفتا آشنا مي

 کیفیت زندگي کاريهفتم،  مؤثرعامل نتايج تحقیق نشان داد 

سو  هم( 05) و نوري زاده پاپيتحقیق  نتايجبا  اين نتیجه .باشد مي

کارکناني که محیط کاري خود را محیطي ايمن و بهداشتي  .است

در  شرکت داشتتن م و امكان هاي رشد و پیشرفت همراه با فرصت

شود، در  از کار بیشتر ميشان  درک کنند، خشنودي گیري تصمیم

آيند و بته   نتیجه درصدد پاسخگويي مناسه به اين وضعیت بر مي

اين صورت احتمال اقدام بته انجتام رفتارهتاي فراشتغلي افتزايش      

بهبتود و افتزايش کیفیتت زنتدگي     شتود   توصیه متي . خواهد يافت

قبت از کارکنتان  ويژه مرا بهاز نظر تمام ابعاد آن سازمان کارکنان 

هتاي منتقلته از راه    هاي مختلف مانند بیماريدر مقابله با بیماري

-هاي خون که تقريبا تمامي کارکنان در معرض آن خون و فرآورده

کارهتتاي گونتتاگون ماننتتد انجتتام  هتتا هستتتند بتتا استتتفاده از راه 

در واکسیناسیون منظم و تهیه تجهیتزات ايمنتي فتردي همتواره     

 .ن سازمان انتقال خون ايران قرار بگیرددستور کار مسلوال

 ايتن . ماهیتت شتغل استت   ، مؤثرعامل هشتم نتايج تحقیق نشان داد 

وقتي . سو است هم (5)سلیماني کشايه و همكاران پژوهش  نتیجه با نتیجه

آيتد و   فردي شغل خود را با اهمیت بداند سعي در انجام صحیح آن بر مي

هتا کمتک    ان داشتته باشتد از آن  اگر در انجام آن نیتاز بته کمتک همكتار    

تتدريح ايتن   ه بت  .رستاند  ها ياري مي خواهد و در مواقع مورد لزوم به آن مي

رفتارها در بین همكاران توستعه و گستترش يافتته و تبتديل بته فرهنتگ       

 . شود سازماني مي

. در رتبه نهم قترار دارد نتايج تحقیق نشان داد ساختار سازماني 

( 05)تايلوس و  (05)ق و همكاران ديص نتايج تحقیقات با نتیجه اين

سازمان انتقال خون ايران، وجود مانند ي يها در سازمان. سو است هم

هتاي   مختلف و وضعیتطور سريع با تغییرات  ساختاري که بتواند به

توانمندي و پیشرفت اعضاي  موجهو  شودهماهنگ کاري گوناگون 

اد ستاختار  ايج .شود ، يک ضرورت مهم محسوب ميشود سازمانآن 

ستاز   بر رعايتت قتوانین و مقتررات، زمینته     تثکیدسازماني که ضمن 

ارتباط سهل و سريع کارکنان با مديران باشد سبه متديريت بهتتر   

شود و اين بايد مدنظر  ويژه در مواقع اضطراري و بحراني مي اوضاع به

 . مديران سازمان باشد

شهروندي ستازماني  عامل پاياني مؤثر بر رفتار نتايج تحقیق نشان داد 

 نتتايج  بتا  نتیجه اين. استمعنويت سازماني در سازمان انتقال خون ايران 

. ستو استت   هتم ( 20)احمتدي و همكتاران   و  (21)مالک و نعیم تحقیقات 

ايجتتاد نتتوع دوستتتي و کمتتک بتته همكتتاران،   همعنويتتت ستتازماني زمینتت

هتا   بتین آن شناسي، جوانمردي، فضیلت مدني، ادب و نزاکتت را در   وظیفه

 زندگي در آن کارکردهاي و معنويت درباره طورکلي بح  به. کند ايجاد مي

 بته عنتوان   متي توانتد   آن بیشتتر  هرچته  شناخت براي تالش و بشر امروز

مطترح   ها بحران حل و اي مداخله پیشگیرانه، زمینه ابعاد اصلي در حلي راه

گتردد   وجود فضتاي ستازماني سرشتار از معنويتت ستبه متي      (. 22)شود 

کننده کارکنان که به قصد و نیّت نزديكتي بته    ارهاي ايثارگرانه و کمکرفت

شود گسترش يابد که اين امر در سازمان انتقال  حضرت پروردگار انجام مي

خون ايران که خدمات و محصوالت آن در اختیار نیازمندان و بیماران قرار 

  .گیرد حائز اهمیت فراوان است مي

 

 و تشکرقدير ت
مديران و کارکنان سازمان انتقال خون ايتران   همهز نويسندگان ا

هتا کته در راه    کننده در انجام مصتاحبه  خبره همكاري انادتويژه اس به

انجام ايتن پتژوهش نهايتت همكتاري، کمتک و مستاعدت را مبتذول        

اين مقاله بخشتي از رستاله مقطتع    . کنند  داشتند تشكر و قدرداني مي

 توستعه  متدل  عنتوان ارائته  دکتري تخصصي رشته مديريت دولتي بتا  

 انتقال سازمان مرکزي ستاد: موردي مطالعه) سازماني شهروندي رفتار

 .است 0000511052512000355062382238 با کد (ايران خون
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 و همكاران حسن امیري

 ، شماره چهارم0011وره پنجم، زمستان د نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /826

Original 
Model of Organizational Controlling Factors Affecting the Development of 

Organizational Citizenship Behavior 

(Case Study: Central Headquarters of the Iranian Blood Transfusion Organization) 
 

Asghar Safarifard1, Hassan Amiri*2, Koroush Parsa Moein3, Bahram Alishiri4 

 

1. Governmental Management, Management Faculty, Tehran South Branch Islamic Azad University 

2. *Corresponding Author: Assistant Professor Department of Education, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, 

Tehran, Iran, hassanamiri1349@yahoo.com 

3. Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Roodehen Branch 

4. Assistant Professor, Department of Education, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University 

 

Abstract 
Background: Organizational citizenship behaviors are individual behaviors, voluntary and beyond the official duties of 

employees that improve the performance of the organization. One of the effective factors in the development of these 

behaviors is organizational factors. The aim of this study was to identify the organizational factors affecting the 

development of organizational citizenship behavior at the headquarters of the Iranian Blood Transfusion Organization 

(IBTO) and present a model. 

Methods:This applied exploratory approach was conducted in two parts namely qualitative and quantitative. In the 

qualitative section, 13 experts who were selected by a completely purposeful method, formed the statistical population of the 

study and MAXQDA-2020 software was used to analyze the data. In the quantitative part, the statistical population consisted 

of the staff of the central headquarters of the IBTO who were sampled by simple random sampling. At this stage, a 

questionnaire was developed and SPSS22 and LISEREL softwarewas used to analyze the findings. 

Results: The identified organizational factors in order of priority include organizational justice, organizational support, 

job security, rewards and an incentive system, organizational culture, education, quality of work life, job nature, 

organizational structure and organizational spirituality are effective in developing citizenship behavior. 

Conclusion: It is suggested that in order to develop organizational citizenship behavior, managers at the IBTO should 

pay attention to the factors identified in the study and consider them when making decisions and dealing with their 

employees. 
 
Keywords: Development, Organizational behavior, Organizational Culture, Organizational Citizenship Behavior, Staff 

Dwelopment, Work Performance 
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