شماره  .،33مرداد  .،1331صص 121-131

مطالعات مدیریت ورزشی

بررسی ارتباط جوسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعديلکنندۀ
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 -1استادیار مدیریت ورزش ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ،آموزش و پرورش کرمانشاه
 -3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
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چکيده
هدف از این پژوهش ،تعیین ارتباط بین جوسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان
سازمان ورزش شهرداری تهران بود .روش پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی بوود .نمونوۀ
آماری ،برابر با کل جامعۀ آماری ( 33نفر) انتخاب شد؛ اما اطالعات  57نفر از آنها مورد تحلیل
قرار گرفت .یافتهها نشان داد بین جوسازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سوازمانی ،رابطوۀ
معناداری وجود دارد .همچنین ،جوسازمانی  %21و از بین ابعاد آن ،دو بعد "وضوو و توافو
هدف" و "رضایت از پاداش" با هم حدود  %31از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین
میکنند .یافتۀ دیگر این بود که بین متغیرهای تعدیلکننده (سن ،جنس و سابقۀ اشتغال) بوا
رفتار شهروندی سازمانی ،رابطۀ معناداری وجود ندارد .از یافتههای پژوهش میتووان نتیجوه
گرفت که سازمان ورزش شهرداری تهران با ایجاد جوی مناسب در سازمان میتواند در جهت
ایجاد و ارتقای رفتارهای شهروندی سازمانی گام بردارد .بهویژه ،ترسیم اهدافی موردقبوول و
واضح برای کارکنان و همچنین  ،تدوین سیستمی عدالتگونه در پرداخوت حقووو و پواداش
میتواند در این زمینه مؤثرتر باشد.
واژگان کليدی :جوسازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی ،سازمان ورزش ،شهرداری تهران.

*نویسنده مسئول :

Email: mortezaazimzade@um.ac.ir
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مقدمه
درگذشته ،از کارکنان سازمانها انتظار میرفت تا در حد وظایف و نقشهاا رسا ی ساازمانی
ع ل کنند؛ ولی امروزه ،سازمانها برا ماندن در رقابت و ربودن گو سبقت از رقبا ،رفتارهایی
فراتر از نقشها تعریفشدۀ سازمانی را در کارکنان جستجو میکنند که پژوهشاگران از آنهاا
بهعنوان رفتارها شهروند سازمانی 1یاد میکنند .رفتارهایی خودجاوش ،آگاهاناه و اختراار
که از وظایف رس ی کارکنان نبوده و اثربخشی کلای ساازمان را افاشایش مایدهناد .منظاور از
خودجوش و آگاهانه این است که این رفتارها ،در شرح شغل یا نقش فارد نراماده اسات و فارد
اجبار به انجام آنها ندارد؛ زیرا در صورت عدم انجام ،توبرخ ن یگردد (ماراد  ،محارم زاده و
کاشف.)1311 ،
اما ،آنچه حائش اه رت است و برخالف اکثر فعالرتها سازمانی که کارکنان پس از انجام آنهاا
انتظار دریافت حقوق و پاداش دارند ،برا انجام رفتارها شهروند  ،مستقر اً از سو سرستم
پاداشها رس ی سازمان چرش در نظر گرفته ن یشود .عالوهبراین ،خود کارمنادان نراش ایان
انتظار را از سازمان ندارند (شائ ی و مح ود 1311 ،؛ ماراد و ه اااران .)1311 ،باا چنارن
رویارد  ،بروز و وجود چنرن رفتارهاایی در هار ساازمان ،پرامادها زیااد ازج لاه افاشایش
ع لارد و اثربخشی را به ه راه خواهد داشت .به دلرل اینکاه رفتارهاا شاهروند ساازمانی،
رفتارهایی هستند که در مران نرازمند ها شغلی کارمند نبوده و اساساً بار اسااس صاالحدید
شخصی و و باهدف افشایش اثربخشی اجرا امور در جهت ارضا نرازها ذ نفعان ساازمان
انجام میشوند (رابرنش و تر وز 2001 ،2؛ پودسااکف ،ما کناش  ،پااین و بچارا .)2000 ،3
بنابراین ،شناسایی متغررها پرششرط و تأثررگذار در بروز اینگونه رفتارها و تالش در جهات
بهبود این متغررها میتواند ن ایش این رفتارهاا را توساک کارکناان در ساازمان افاشایش دهاد.
ازج له متغررها پرششرط و مه ی کاه در باروز رفتارهاا شاهروند ساازمانی مایتوانناد
تأثررگذار باشند ،میتوان به ویژگیها شخصارتی کارمنادان ،مراشان رضاایت شاغلی و تعهاد

سازمانی آنها ،عدالت موجود در سازمان و ه چنرن ،جوسازمانی 4حااکم بار آن اشااره کارد
(داناییفرد و ابراهر ی.)1311 ،

)1. Organizational Citizenship Behavior (OCB
2. Robbins and Timothy
3. Podsakoff, MacKenzie, Paine and Bacharach
)4. Organization Climate (OC
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ه انگونه که مالحظه میگاردد ،یاای از متغررهاا تأثررگاذار در باروز رفتارهاا شاهروند
سازمانی ،جوسازمانی است .پژوهشگران از جوسازمانی تعاریف متعدد ارائه کردهاناد .هااپلرن و
کرافت )1693( 1به عنوان پرشتازان سنجش عرنای جوساازمانی ،اظهاار داشاتند "ویژگایهاا
درونی که ی سازمان را از سازمان دیگر مت ایش سااخته و بار رو افاراد آن تاأثرر مایگاذارد،
جوسازمانی نامرده میشود" .بهعبارتدیگر ،جوسازمانی به ت ام محارک داخلای ساازمان اشااره
داشته و شامل مج وعها از ویژگیها است که بهوسرلۀ اعضا سازمان مشاهده میشاود .ایان
جو ،سازمان را شرح میدهد ،آن را از سایر سازمانها مجشا میکند و افراد از آن تأثرر میپذیرند
و هدایت میشوند .ه چنرن ،مرشان استقالل فرد که به اعضا سازمان داده میشود ،مرشان و
درجها که سرپرستان ،اهداف ارتباطی ،قوانرن و شروهها را برا زیردستان تعررن مایکنناد و
عالوه بر این ،رفتارها پاداش دادهشده بهوسارلۀ ساازمان و اناوا پااداشهاا پرشانهاد  ،در
چارچوب جوسازمانی موردبحث قرار میگررند؛ بنابراین ،میتوان انتظار داشت که ادراکات از این
جو ،با نتایج متنو و مه ی در افراد ،گروهها و سطوح سازمانی ه راه باشد و احت االً وجود جاو
مثبت در سازمان ،بر نگرشها ،رفتار و ه چنرن ،بر ع لارد سازمانی تأثررگذار باشاد (حرادر ،
1316؛ پودساکف و ه ااران.)2000 ،
پژوهشگران در خصوص تأثررات جوسازمانی بر رفتار کارمنادان اباراز داشاتند کاه کارکناان در
سازمانها با جو بسته ،در زمرنهها تحقرار کاردن و ساترشهجاویی ن ارات برشاتر کسا
کردهاند .در مقابل ،کارمندان در سازمانها با جو باز ،ارتباط برشتر باهم و با مراجعان برقارار
کرده و با مشاالت رفتار ک تر مواجه هستند .ه چنرن ،این کارکنان نسابت باه ساازمان و
محرک آن ،ازخودبرگانگی ک تر را نشان میدهند تا سازمانهایی که دارا جو بساته هساتند
(مردانی ح وله و شهرکی واحد .)1311 ،آنچه که مسالم اسات ،ایان تاأثررات مثبات ناشای از
جوسازمانی مطلوب میتواند به رفتارهایی منجر شود که مشیتهایی ه چون بهرهور  ،نشااط و
توان ند را برا هر سازمانی به ه راه خواهد داشت .ه اانطاور کاه ذکار شاد ،پژوهشاگران
ازاینگونه رفتارها مثبت و خوب کارمندان در سازمان ،بهعنوان رفتارها شهروند ساازمانی
یاد میکنند؛ رفتارهایی که در حرطۀ پژوهشهاا رفتاار ساازمانی ،موضاوعی جدیاد محساوب
میشوند و حدود سه دهه از ع ر پژوهشی آنها میگذرد.

1. Haplin, Croft
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در توصرف رفتار شهروند سازمانی باید اذعان کرد که این واژه برا اولرن بار بهوسرلۀ اورگان
و ه ااران ( )1613هنگامیکه رابطۀ برن رضایت شغلی و ع لارد کارکنان را بررسی کردند باه
کار گرفته شد (نقل در هساام و اباواالنرن)2001 ،2؛ اماا بعادازآن ،پاژوهشهاا در ماورد رفتاار
شهروند سازمانی روند روبهرشد را به خود گرفت؛ بهطور که در طول ی باازۀ شاشسااله
( ،)1663-1661تعداد مقاالت نوشتهشده در مورد این موضو  ،باه بارش از  122مقالاه رسارد
(پودساکف و ه ااران )2000 ،و این پژوهشها روند روبهرشد خود را ه چنان ادامه مایدهناد؛
اما از پژوهشگرانی که به ارتباط برن جوسازمانی و رفتار شهروند سازمانی پرداختند ،مایتاوان
به ل ون و سر پسون )1662( 3اشااره کارد کاه در پاژوهش خاود دریافتناد بارن جوکاار و
رفتارها شهروند سازمانی ،ارتبااط مثبتای وجاود دارد .ایان یافتاه باا درنظارگارفتن نتاایج
بهدستآمده از پژوهش پودساکف و ه ااران ( )2000که بهصورت فرا تحلرل در ارتباط با رفتار
شهروند سازمانی انجام شد قوت گرفت .آنها در پژوهش خود نشان دادند که رواباک مثبات و
معنا دار مران رفتارها شهروند سازمانی ،رضایت کارکنان از شغل و محرک کار که برگرفتاه
از جوسازمانی حاکم بر ی سازمان اسات وجاود دارد .دره ارنراساتا ،ورد  )2001( 4نراش در
پژوهش خود به این نترجه رسرد که ادراکات مثبت از جوسازمانی ،با ع لارد شغلی و احت االً با
رفتار شهروند سازمانی ارتباط مثبتی دارد؛ بهگونها که برن سرستم پاداش ساازمان و رفتاار
شهروند  ،ارتباط معنادار گشارش کرد.
ه چنرن ،بسرار از پژوهشها نشان دادند که برن عدالت سازمانی بهعناوان یاای از شاخصاه-
ها جوسازمانی و رفتار شهروند سازمانی ،ارتباط مثبتی وجود دارد و آن را پرشبرنایکننادۀ
9
مه ی برا رفتار شهروند سازمانی دانستند (کوهن و کرین)2010 ،5؛ باهطاورمثاال ،ارهاات
( )2001نشان داد که برن جو عدالت ساازمانی و رفتاار شاهروند ساازمانی کارکناان ،ارتبااط
مثبتی وجود دارد و ابراز داشت وقتیکه افراد ترم احساس کنند که با آنها باا انصااف و عادالت
رفتار میشود برشتر به ن ایش رفتارها شهروند سازمانی اقدام میکنند .از پژوهشها دیگر
در این زمرنه میتوان به پژوهش دی رترادس )2001( 1اشاره کارد .ایان پژوهشاگر در مطالعاۀ
خود به این نترجه رسارد کاه ارتباطاات درونای در جوساازمانی و درگرار شاغلی ،از عوامال
1. Organ
2. Hossam and Abu Elanain
3. Lehman, Simpson
4. Vardi
5. Cohen, Keren
6. Ehrhart
7. Dimitriades
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پرشبرنیکننده برا رفتارها شهروند سازمانی مشتر محور بود .ه چنرن ،و نشانداد که
برن جو خدماتی و جهتدهی مشتریان با انجام رفتار شهروند سازمانی ارتباط مثبتای وجاود-
دارد .در ه رن سال پژوهشاگر دیگار باه ناام داف )2001( 1باه بررسای ارتبااط بارن ابعااد
جوسازمانی و شخصرت با رفتار شهروند سازمانی پرداخات .نتاایج پاژوهش و نشاانداد کاه
تأثرر ابعاد جوسازمانی بر رو رفتار شهروند سازمانی ،برشتر از عوامل شخصرتی است.
لوپش و اناچی )2006( 2از دیگر پژوهشگرانی هستند که به پرشبرنیکنندگی جوسازمانی خاالق
برا رفتارها شهروند سازمانی اشاره داشتند .ازسویی ،تورکر )2006( 3در بررسی رابطۀ برن
جو یادگرر سازمانی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان نشان داد که جو یاادگرر ساازمانی،
4
میکناد .در اداماه ،کاوهن و کارین
کارکنان را در ن ایش رفتارها شهروند سازمانی ک
( )2010به بررسی ارتباط برن جوسازمانی و رفتار شهروند سازمانی در برن معل ان پرداخته و
اذعان داشتند که برن این دو متغرر ،ارتباط مستقرم و معنادار وجود دارد و ابعاد جوساازمانی
توانستند  %11از واریانس رفتار شهروند ساازمانی را پارشبرنای کنناد .ه چنارن ،بارن بعاد
ارتباطات و ادراکات از نقش (از ابعاد جوسازمانی) با رفتار شهروند سازمانی ارتبااط معناادار
وجود داشت .دره رنراستا ،سو و ه ااران )2010( 5نراش در پاژوهش خاود اباراز داشاتند کاه
جوسازمانی ،تأثررات مثبتی بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان خدماتی پرواز دارد .ه چنارن،
پژوهشگران دیگر چون مح ود 9و ه ااران ( )2011و تانگ و تانگ )2011( 1نرش در پاژوهش
خود ابراز داشتند که رابطۀ مه ی برن جو محرک کار و رفتار شهروند سازمانی وجود دارد .این
درحالی است که لرن و لرن )2011( 1در پژوهشی تحت عناوان «تاأثرر جوساازمانی بار رابطاۀ
ح ایت سازمانی و رفتارها شاهروند ساازمانی خادمت محاور» ،تاأثرر غرارمساتقر ی بارن
جوسازمانی و رفتارها شهروند سازمانی گشارش کردند.
در مران پژوهشها انجامشدۀ داخلی در این زمرنه ،میتوان به پژوهش ج الی و ه ااران
( )1311اشاره داشت .آنها در نتایج خود ابراز داشتند که رابطۀ مثبت و معنادار برن
جوسازمانی و رفتارها شهروند سازمانی وجود دارد و از مؤلفهها پنجگانۀ جوسازمانی ،تنها
مؤلفۀ رفتار ح ایتی مدیر ،قدرت پرشبرنی رفتار شهروند سازمانی را در جهت مثبت دارد .در
1. Duff
2. López,Enache
3. Türker
4. Cohen and Keren
5. Hsu
6. Mahmood
7. Tang and Tang
8. Lin and Lin
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ه ان سال ،رامرنمهر و ه ااران ( )1311و در سال بعد ،بهلولی و ه ااران ( )1316در
مطالعاتشان برن مؤلفهها جوسازمانی و رفتار شهروند سازمانی ،رابطۀ معنادار را گشارش
کردند .دره رنراستا ،مراد ( )1311در پژوهشی با عنوان «بررسی ارتباط برن جوسازمانی با
رفتار شهروند سازمانی در برن کارشناسان ادارۀ کل تربرتبدنی کرمانشاه» که در ی سازمان
ورزشی به انجام رسرد ابراز داشت که برن جوسازمانی با رفتار شهروند سازمانی ،ارتباط مثبت
و معنادار وجود دارد و جوسازمانی را پرشبرنیکنندۀ خوبی برا رفتار شهروند معرفی کرد.
با توجه به مطالعات انجامشده میتوان ابراز داشت که کارکنان سازمان ،توسک جوسازمانی تاأثرر
میپذیرند و بهواسطۀ این تأثرر ،در حرکت به س ت رفتارها شهروند در سازمان ،تشویق و یا
مأیوس میشوند (کر برلی و تاامی2001 ،1؛ ساامر و زاهااو )2004 ،2؛ بناابراین ،شاناخت و
آگاهی از جو حاکم بر سازمان برا مسئوالن امر از اه رت واالیی برخوردار است؛ ازایانرو ،ایان
پژوهش در سازمان ورزش شهردار تهران که از سازمانهاا نوظهاور اماا خاوشآتراه در امار
گسترش ورزش ه گانی و شهروند است باه انجاام رسارد .ازآنجااکاه ایان ساازمان در ساال
( )1319در اقدامی بینظرر به جذب صد نفر از تحصرلکردهها تربرتبادنی پرداختاه اسات و
ک اکان نرش به جذب نررو انسانی متخصص در مناطق برستودوگاناۀ تهاران اداماه مایدهاد،
آگاهی از جو حاکم بر این سازمان برا جهتدهی به رفتار سازمانی ،بهویژه رفتارها شهروند
کارکنان تازه وارد ،یای از مسائلی است که این سازمان با آن روبهرو باوده و نرازمناد پاژوهش و
بررسی میباشد .اه رت انجام این پژوهش در این سازمان ازآنجا است که بهتاازگی ،کارمنادان
زیاد را استخدام ن وده و بدیهی است که جو حاکم میتواند در جهاتدهای رفتارهاا آنهاا
نقش بهسشایی داشته باشد .ه چنرن ،اه رت بروز رفتارها شهروند در بهرهور سازمان ،بار
اه رت این پژوهش میافشاید .افشونبراین ،با توجه به این موضو که پژوهشهایی از این دسات
در سازمانها ورزشی ،بسرار اند بوده و تاکنون پژوهشای در ایان زمرناه در ساازمان ورزش
شهردار تهران انجام نشده است؛ ازاینرو ،مدل مفهومی پژوهش به شرح شاال  1ارائاه شاد و
پژوهشگران براساس آن ،در این پژوهش بهدنبال پاسخگویی به این سؤالها هستند که آیا بارن
جوسازمانی با رفتار شهروند ساازمانی در بارن کارشناساان ساازمان ورزش شاهردار تهاران
ارتباطی وجود دارد؟ و در صاورت وجاود ایان ارتبااط ،جوساازمانی و ابعااد آن باه چاه مراشان
میتوانند رفتارها شهروند سازمانی را پرشبرنی کنند؟

1.Kimberly and Tammy
2. Somech and Zahavy
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وضو و تواف هدف

وضو و تواف نقش

جو
رضایت از پاداش

سازمانی

رفتار شهروندی
سازمانی
رضایت و تواف رویهها

اثر بخشی ارتباطات

شال 1ا مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی
پژوهش حاضر ،توصرفی و از نو ه بستگی میباشد .روش گردآور اطالعات ،از نو مرادانی و
ابشار پژوهش ،پرسشنامه بود .ن ونۀ موردنظر در این پاژوهش 60 ،نفار از کارشناساان ساازمان
ورزش شهردار تهران بودند که بهصورت ت امش ار در پژوهش شرکت داده شادند کاه از ایان
تعداد ،تنها اطالعات  15نفر از آنها قابلبررسی بود و ماابقی باهدالیال مخادوشباودن و عادم
برگشت به پژوهشگر ،از پژوهش کنار گذاشته شدند .در این پژوهش ،رفتار شاهروند ساازمانی
بهعنوان متغرر وابسته ،جوسازمانی و ابعاد آن بهعنوان متغرر مستقل و جنسارت ،سان و ساابقۀ
اشتغال بهعنوان متغرر تعدیلکننده درنظر گرفته شدند .ج عآور دادهها توساک پرساشناماۀ
ج عرتشناختی رفتار شهروند ساازمانی ( )α=0/15و جوساازمانی (( )α=0/11بعاد وضاوح و
توافق هدف α=0/14؛ وضوح و توافق نقشα=0/15؛ رضایت از پاداش α= 0/11؛ رضایت و توافق
بر رو رویهها  α= 0/96و بعد اثربخشی ارتباطاات  )α= 0/16انجاام شاد .پرساشناماۀ رفتاار
شهروند سازمانی با استفاده از مقراس نات ماایر و ه اااران )1661( 1طراحای شاد و بارا
بررسی جوسازمانی و ابعاد آن ،از پرسشنامۀ سوزمن و دیپ )1616( 2استفاده شد .برا تحلرال
دادهها از آمار توصرفی و آمار اساتنباطی مناسا (ضاری ه بساتگی پررساون ،اساپررمن ،دو

1. Netemeyer
2. Sussman, Deep
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رشتها نقطه ا  ،آزمون کلوموگروف اس ررنوف ،رگرسرون دو و چند متغراره و تحلرال مسارر)
استفاده شد.
نتايج
براساس جدول  ،1از  15نفر که در پژوهش شرکت کردند ،برش از نر ی از آنهاا سانی بارن
 29تا  30نفار ( )%54/1داشاته و دارا  1تاا  3ساال ( )%91ساابقۀ اشاتغال بودناد .اطالعاات
تا رلی دادهها توصرفی در جدول  1وجود دارد.
جدول 1ا توزیع و درصد فراوانی متغررها ج عرتشناختی در برن ن ونهها
زن
مرد
ج ع
 21تا  25سال
 29تا  30سال
 31تا  35سال
باال  39سال
ج ع
زیر ی سال
 1تا  3سال
 3تا  5سال
باال  5سال
ج ع

42/1
51/3
100
19
54/1
11/1
10/1
100
13/3
96/3
10/1
9/1
100

32
43
15
12
41
14
1
15
10
52
1
5
15

جنس

متغررها ج عرتشناختی

درصد

فراوانی (نفر)

سن
سابقۀ اشتغال

هدف کلی پژوهش بررسی ارتباط برن جوسازمانی و رفتاار شاهروند ساازمانی در کارشناساان
سازمان ورزش شهردار تهران ،بود .نتایج ضری ه بستگی پررسون نشان داد که برن ایان دو
متغرر ،ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد (( )P> 0/01جدول  .)3الزم باه توضارا اسات کاه
یای از مفروضهها اصلی برا استفاده از آزمون پررسون ،طبرعیبودن توزیع دادهها مایباشاد
که برا این منظور ،از آزمون کلوموگروف اس ررنوف استفاده شد و نترجۀ آزماون ،نرماالباودن
دادهها را نشان داد (( )P<0/05جدول .)2
جدول 2ا نترجۀ آزمون کلوموگروف ا اس ررنوف برا تعررن طبرعیبودن دادهها
P
n
نترجۀ آزمون
متغررها
جوسازمانی

15

0/25

دادهها طبرعی است

رفتار شهروند سازمانی

15

0/11

دادهها طبرعی است
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جدول 3ا نترجۀ ضری ه بستگی پررسون برن رفتار شهروند سازمانی و جوسازمانی
df
r
SD
M
n
متغرر وابسته
متغرر مستقل
٭٭

جوسازمانی

رفتار شهروند سازمانی

2/1

15

٭٭

0/54

0/91

P
0/001

13

 -ه بستگی در سطا  0/01معنادار است.

در ادامه ،از رگرسرون دو متغرره برا تعررن مرشان قدرت پرشبرنیکنندگی جوسازمانی (متغرر
پرشبرن) برا رفتارها شهروند سازمانی (متغرر مال ) استفاده شد .یافتهها نشان داد کاه
جوسازمانی بهعنوان ی کل ،چراش حادود  %21از واریاانس رفتاار شاهروند ساازمانی را در
سااطا  α= 0/01تبراارن ماایکنااد ( 1( = 30/05 ،P = 0/01و = 0/21 ،F)13تعاادیل شااده R1و
 .)R2=0/26این یافتهها در جدول  4ارائه شده است.
جدول 4ا نتایج رگرسرون دو متغرره برا رفتار شهروند سازمانی (مال ) و جوسازمانی (پرشبرن)
متغرر مستقل

R2

جوسازمانی

0/26

تعدیلشده
R
0/21

2

A

بتا

B

F

P

2/15

0/54

0/35

30/05

0/001

ه چناارن ،بااا اسااتناد بااه یافتااههااا رگرساارون دو متغرااره ،ماایتااوان معادلااۀ  1را باارا
متغررهااا رفتااار شااهروند و جوسااازمانی تعریااف کاارد .در تفساارر ایاان معادلاۀ رگرساارونی
بایااد گفاات کااه بااراساااس جاادول  ،4اگاار متغراار جوسااازمانی وارد ماادل رگرساارونی شااود،
یافتهها داللت بار آن دارد کاه باه ازا یا واحاد افاشایش در مراشان ایان متغرار ،باه انادازۀ
 0/35تغرراار مثباات در مرااشان رفتارهااا شااهروند سااازمانی بااهوجااود خواهااد آمااد کااه
معادلۀ رگرسرونی آن به این صورت است:

معادلۀ 1

Y=2/15+0/35
X

Ŷ= a + bx
= a +bمقدار پرشبرنیشده برا رفتار شهروند سازمانی
(جوسازمانی)

در ادامه و با توجه به اندازهگرر طرف  5درجها لرارت (عدد  1پایرنترین و عدد  5بااالترین
مرشان میباشد) ،مشخص شد که مرشان مرانگرن بهدستآمده از کل جوساازمانی و ابعااد آن ،در
حد پایرنتر از متوسک (عدد  )3می باشد .ه چنرن ،نتاایج پاژوهش نشاان داد کاه ه اۀ ابعااد
پنجگانۀ جوسازمانی ،با رفتار شهروند سازمانی ارتباط معنادار دارند (جدول  .)5برا بررسی
قدرت پرشبرنیکنندگی آن دسته از ابعاد جوسازمانی که با متغرار رفتاار شاهروند ساازمانی
1. Adjasted
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ارتباط داشتند ،از رگرسرون چندمتغرره (به روش استپوایش) اساتفاده گردیاد .در ایان تحلرال،
متغررها پرشبرن (مستقل) ،ابعااد جوساازمانی و متغرار ماال (وابساته) ،رفتاار شاهروند
سازمانی فرض شد .نتایج نشاان داد ابعااد "وضاوح و توافاق هادف" و "رضاایت از پااداش" باا
ه دیگر چرش در حدود  %31از واریانس رفتار شهروند را تبررن کردند (جدول .)9
جدول 5ا مرانگرن ،انحراف استاندارد و ضری ه بستگی پررسون برن رفتار شهروند سازمانی و ابعاد شخصرت
متغرر
 .1رفتار شهروند سازمانی
 .2وضوح و توافق هدف
 .3وضوح و توافق نقش
.4رضایت از پاداش

M
3/9
2
2/3
1/61

SD
0/42
0/11
0/19
0/15

1

2

1
٭٭
0/54
٭٭
0/41
٭٭
0/46

1
٭٭
0/91
٭٭
0/93

1
٭٭
0/91

 .5رضایت و توافق رویهها

1/91

0/13

0/43

0 /1

0/91

 .9اثربخشی ارتباطات

2/51

0/92

٭٭

٭٭

0/31

٭٭

٭٭

4

3

0/54

0/51

5

1

٭٭
٭٭

9

٭٭

1

0/9
٭٭

٭٭

0/52

1

0/55

٭٭ -ه بستگی در سطا  0/01معنادار است.
جدول 9ا مدل رگرسرون چندمتغرره برا تبررن واریانس رفتار شهروند سازمانی توسک ابعاد جوسازمانی

متغرر مستقل

بتا

b

وضوح و توافق
هدف

0/31

0/23

رضایت از پاداش

0/25

0/12

A

R

R2

R2
تعدیلشده

F

P

2/16

0/51

0/33

0/31

11/5

0/001

ه چنرن ،با استناد به یافتهها رگرسارون چنادمتغراره ،مایتاوان معادلاۀ  2را بارا دو بعاد
پرشبرنیکنندۀ جوسازمانی و رفتار شاهروند ساازمانی تعریاف کارد .در تفسارر ایان معادلاۀ
رگرسرونی باید گفت که براساس جدول  ،9بهازا ی واحاد افاشایش در بعاد وضاوح و توافاق
هدف ،بهاندازۀ  0/21تغررر مثبت در رفتار شهروند سازمانی و بهازا ی واحد افشایش در بعد
رضایت از پاداش 0/25 ،تغررر مثبت در رفتار شهروند حاصل میشود کاه معادلاۀ رگرسارونی
آن به این صورت است:
معادلۀ
2

Y = 2/98+ 0/22 X1+
0/22 X2

Ŷ= a + b1x1+b2x2
 +وضوح و توافق  = a +bمقدار پرشبرنیشده برا رفتار شهروند

رضایت از پاداش  bنقش

تحليل مسير
تحلرل مسرر ،از خانوادۀ تحلرل رگرسرون است .یای از کاربرد ها سودمند روش تحلرل
مسرر ،آزمودن مدل نظر پژوهش است؛ ازاینرو ،با جایگذار ضرای بتا در جدول ،9
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مسررها زیر برا پرشبرنی رفتار شهروند سازمانی بهدست میآید که ن ایانگر مدل تحلرل
مسرر پژوهش میباشد .با توجه به مدل شال  ،2باید اذعان داشت که از برن ابعاد جو سازمانی،
تنها دو بعد "وضوح و توافق نقش" و "رضایت از پاداش" ،بهترتر با ضری تأثررگذار 0/31
و  0/25توانستند رفتارها شهروند را در سازمان ورزش شهردار تهران پرشبرنی کنند.

وضو و تواف

3/31

هدف
رفتار شهروندی
سازمانی
3/27

رضایت از پاداش

شال 2ا مدل تحلرل مسرر برا پرشبرنی رفتار شهروند سازمانی توسک ابعاد جوسازمانی

درادامه ،برا بررسی رابطۀ برن سن و سابقۀ اشتغال با رفتار شهروند سازمانی ،بهدلرل رتبه-
ا بودن این متغررها ،از ضری ه بستگی اسپررمن استفاده شد .یافتهها نشان داد برن این دو
متغرر با رفتار شهروند سازمانی رابطۀ معنادار وجود ندارد ( .)P <0/05درنهایت ،با توجه به
ایناه متغرر جنس بهعنوان متغرر دو مقولها یا دو ارزشی حقرقی و رفتار شهروند
سازمانی ،متغرر فاصلها محسوب میشود ،از ضری ه بستگی دو رشتها نقطها برا
بررسی ارتباط برن آنها استفاده شد که یافتهها نشان داد برن این دو متغرر ،ارتباط معنادار
وجود ندارد (( )P<0/05جدول .)1
جدول 1ا ضرای ه بستگی اسپررمن و دو رشتها نقطها برا ارتباط برن سن ،سابقۀ اشتغال و جنسرت با رفتار شهروند
متغرر مستقل

متغرر وابسته

F

R

df

P

سن

رفتار شهروند سازمانی

15

-0/02

13

0/15

سابقۀ اشتغال

رفتار شهروند سازمانی

15

0/06

13

0/43

جنس

رفتار شهروند سازمانی

15

0/04

13

0/91

بحث و نتيجهگيری
این پژوهش با هدف تعررن ارتباط برن جوسازمانی و رفتار شاهروند ساازمانی در کارشناساان
سازمان ورزش شهردار تهران انجام شد .هدف اصلی پژوهش ،تعررن ارتباط برن جوسازمانی و
رفتار شهروند سازمانی بود و با درنظرگرفتن ابعاد جوسازمانی ،باه تعرارن ارتبااط هارکادام از
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آنها با رفتار شهروند سازمانی و در ادامه نرش به تعررن ارتباط بارن متغررهاا تعادیلکنناده
(سن ،سابقۀ اشتغال و جنسرت) با رفتار شهروند سازمانی پرداخته شاد .نتاایج ایان پاژوهش
نشان داد که برن جوسازمانی و رفتار شهروند سازمانی ،ارتباط مثبت و معناادار وجاود دارد
که با نتایج پژوهش مراد و ه اااران ( ،)1311ج االی و ه اااران ( ،)1311داف )2001( 1و
سو و ه ااران ( )2010همخوانی دارد؛ ولی با نتاایج پاژوهش لارن و لارن ( )2011هامخاوانی
کاملی ندارد .آنها در پژوهش خود ابراز داشتند که برن این دو متغرار ،ارتبااط غرارمساتقر ی
وجود دارد.
نتایج بررسی ارتباط ابعاد جوسازمانی با رفتار شهروند سازمانی نشاان داد کاه بارن پانج بعاد
جوسازمانی؛ یعنی وضوح و توافق هدف ،وضوح و توافق نقش ،رضایت از پاداش ،رضایت و توافاق
بر رو رویهها و اثربخشی ارتباطات ،با رفتار شهروند سازمانی ارتباط مثبت و معناادار وجاود
دارد .یافتهها این پژوهش با نتایج پژوهش داف ( )2001کامالً همخوانی داشت .ازسویی ،نتایج
این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش ماراد ( )1311و ج االی و ه اااران ( )1311مغاایرت
داشت .با وجود اینکه مرانگرن ابعاد جوسازمانی در برن کارشناسان شارکتکنناده در پاژوهش
مراد باالتر از مرانگرن ه رن ابعاد در برن ن ونهها شرکتکننده در این پژوهش بودناد؛ اماا،
نتایج پژوهش ایشان نشان داد فقک برن بعد اثربخشی ارتباطاات باا رفتاار شاهروند ساازمانی
ارتباط معنادار وجود دارد .در بران مغایرت نتایج این پژوهش با پژوهش مراد میتوان گفات
که ت اام کارشناساانی کاه در پاژوهش حاضار شارکت داشاتند ،دارا مادر کارشناسای یاا
کارشناسی ارشد در رشتۀ تربرتبدنی بودناد؛ باهناوعی دارا تحصارالت آکادمرا باوده و در
تخصص خود بهکار گرفته شدند .این وضعرت احت االً شرایک جو مساعد را برا ن ونههاا
موردمطالعه فراهم کرده است .در تأیراد ایان موضاو بایاد اذعاان داشات کاه نتاایج برخای از
پژوهشها نشان داده است کارکنانی که رشتۀ تحصرلی آنها مرتبک با کارشاان باوده اسات ،باا
تفاوت معنادار  ،فرهنگ سازمانی ،نظام پاداشدهی و الگاو ارتبااطی را بهتار از آن کارکناانی
ارزیابی کردند که رشتۀ تحصرلی غررمرتبک با کارشان داشتند .این موضو م ان است بهدلرال
احساس رضایت ناشی از انجاام اماور مارتبک باا رشاتۀ تحصارلی و در برشاتر اه رات اماور
محولشده به کارکنان باشد (صابونچی و ه ااران.)1311 ،
از نتایج دیگر که در این پاژوهش باه آن پرداختاه شاد ،مقادار قادرت پارشبرنایکننادگی
جوسازمانی برا رفتار شهروند سازمانی بود .یافتهها نشان داد که جوساازمانی چراش حادود
 %21از واریانس رفتار شهروند سازمانی را تبررن کرد .این یافتاه باا نتاایج پاژوهش کاوهن و
1.Duff
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کرین ( )2010که  %11از تبررن واریانس رفتار شهروند سازمانی را توسک جوسازمانی گشارش
کردند ،همخوانی داشت .این مرشان از قدرت پرشبرنیکنندگی میتواناد نشااندهنادۀ اه رات
جوسازمانی در بروز رفتارها شهروند ساازمانی باشاد و ایان ناتاه را بارا دساتانادرکاران
سازمان یادآور میشود که برا ن ایش هرچاه برشاتر رفتاار شاهروند ساازمانی در ساازمان،
عالوهبر توجه به دیگر متغررها ،باید اهداف ،نقشها ،رویههاا ،سرساتم پااداش و ارتباطاات را در
سازمان هرچه روشنتر و مل وستر سازند و در راه رسردن به اهداف ساازمانی ،باا کارکناان باه
توافق دو طرفه برسند تا آنها دچار ابهام نقش ،تضاد یا تعارض نشوند.
نتایج بهدستآمده از رگرسرون چندمتغرره نرش نشان داد که از پنج بعد جوسازمانی ،تنها دو بعد
"وضوح و توافق هدف" و "رضایت از پااداش" باا یاادیگر توانساتند چراش در حادود  %31از
1
واریانس رفتار شهروند سازمانی را تبررن کنند .این یافته باا نتاایج پاژوهش کاوهن و کارین
( )2010مغایر است .آنها ابعاد "اثربخشی ارتباطاات" و "وضاوح و توافاق نقاش" را باهعناوان
پرشبرنیکنندهها رفتار شهروند سازمانی اعالم داشتند .مقدار تبررنکنندگی ابعاد ذکرشده،
قابلمالحظه بود و میتواند یافتۀ ارزندها برا مدیریت این سازمان باشد تا با توجه برشاتر باه
این دو بعد جوسازمانی و روشنساز هرچه برشتر آنها در سازمان ،زمرنۀ بروز هارچاه برشاتر
رفتار شهروند سازمانی در آن فراهم گردد.
موضو دیگر که در این پژوهش به آن پرداخته شد ،نقش متغررهاا تعادیلکنناده در باروز
رفتار شهروند سازمانی بود .نتایج این پژوهش نشان داد که برن متغررها تعدیلکنندۀ سان،
سابقۀ اشتغال و جنس با رفتار شهروند سازمانی ارتباط معنادار وجود ندارد که با یافتههاا
2
لرن ( )2001همخوانی دارد؛ ولی با نتایج پژوهش مراد ( )1311و کراوهن و ال باو ساعرد
( )2002مغایرت دارد .در بران علت این مغایرت میتوان گفت کاه ساازمان ماوردمطالعاۀ ایان
پژوهش ،سازمانی نوپا و جوان بود و اکثر کارشناسان آن سابقۀ شغلی برن  1تا  5ساال ( )%63و
دامنۀ سنی برن  21تا  35سال ( )%60داشتند که چولگی ،منحنی طبرعی را بهس ت جامعاها
جوان با سوابق شغلی اند نشان میدهد و احت االً ه رن وضعرت به نبود تفاوت معنادار منجر
شده است.
از یافتهها این پژوهش میتوان نترجه گرفات کاه جوساازمانی باهعناوان یا متغرار مهام و
تأثررگذار برا پرشبرنی رفتارها شهروند در سازمان مطرح میباشد؛ بناابراین در ساازمانی
که در آن ،اهداف با مشارکت کارکنان و بهگوناه ا واضاا و ع لرااتی براان شاود؛ نقاشهاا
1. Kuehn and Crane
2.Al-Busaidi
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واگذارشده به افراد ،عار از هرگونه ابهام باشند؛ رویهها کار ساده و مشخص باشند؛ سرستم
پاداش از عدالت و انصاف برخوردار باشد و ه چنرن در سازمانی که در آن ،افراد با هم ارتباطات
سالم ،مثبت و سازنده دارند میتوان انتظار داشت که جو مطلوب بر آن حاکم باشد و احت ااالً
بهتبع آن میتوان بروز رفتارها شهروند سازمانی را از کارکنان انتظاار داشات .ه چنارن ،باا
توجه به اینکه از برن ابعاد موردبررسی ،بعدها "رضایت از پاداش" و "وضوح و توافاق نقاش"
بهعنوان پرشبرنیکنندهها رفتار شهروند سازمانی مطرح شدند ،توجه برشتر به این دو بعاد
جوسازمانی و روشنساز هرچه برشتر آنها در سازمان میتواند زمرنۀ بروز هرچه برشتر رفتاار
شهروند سازمانی را در آن فراهم آورند.
با توجه به ارتباط برن جوسازمانی و رفتارها شهروند سازمانی و ه چنرن ازآنجااکاه متغرار
جوسازمانی ،رفتار شهروند سازمانی را پارشبرنای کارد ،باه مادیران و رؤساا ایان ساازمان
پرشنهاد می شود تالش کنند تا جو سازمان ،جو باز و انعطافپذیر باشد؛ بهگوناها کاه رابطاۀ
افراد در چنرن جو  ،مبتنی بر احترام و اعت اد متقابل به یادیگر استوار گاردد تاا زمرناۀ باروز
هرچه برشتر رفتارها شهروند سازمانی فراهم شود .ازآنجاکه در مادل تحلرال مسارر ،دو بعاد
«وضوح و توافق هدف» و «رضایت از پاداش» به گونها مشاخص توانساتند رفتاار شاهروند
سازمانی را پرشبرنی کنند ،پرشنهاد میشود که در ایان ساازمان تااآنجااییکاه امااان دارد از
سب مدیریتی «مدیریت بر مبنا هدف» برشتر بهره گرفته شاود؛ باهعباارتی ،کارکناان را در
تص رمساز و تص رمگرر دخرل کنند تا تعهد به اهداف و اجراییشدن آنها تضا رن شاود.
ه چنرن ،با توجه به نظریۀ آدامش که به برابر و عدالت در سازمان ،بهخصوص در پاداش و مشایا
اشاره دارد ،پرشنهاد میگردد که مدیران سازمان ،به پاداش و مشایا کارکناان از قبرال تعرارن
ساعات اضافه کار و روزها تعطرل کار که بر مرشان حقوق دریافتی کارکناان ایان ساازمان
تأثرر زیاد دارند توجه ویژه داشته باشند و در تعرارن آنهاا بارا کارکناان ،نهایات عادالت و
انصاف را به خرج داده و در این زمرنه از اع النظر شخصی پرهرش ن وده و براساس عواملی چون
مرشان فعالرت و اثربخشی کارمندان در سازمان تص رمگرر ن ایند.
ه چنرن ،با توجه به نتایج این پژوهش مشخص شد که برن متغررها تعدیلکنندۀ ماوردنظار
(سن ،سابقۀ اشتغال و جنسرت) و رفتار شهروند سازمانی ،ارتباط معنادار وجود نادارد .ایان
یافته نشان میدهد که این متغررها احت ااالً در ارتبااط بارن جوساازمانی و ابعااد آن باا رفتاار
شهروند سازمانی تأثرر زیاد نداشتهاند؛ بنابراین ،پرشانهاد مایشاود کاه مسائوالن ساازمان
احت االً بتوانند فارغ از هرگونه جهتگرر براساس این متغررها ،برناماههاا یاساانی را بارا
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 حفظ و افشایش جوسازمانی مناس در جهت بروز هرچه برشاتر رفتارهاا شاهروند در،ایجاد
.سازمان ورزش شهردار تهران تدار ببرنند
در کل باید اذعان داشت که اکثر تحقرقات این حوزه به ارتباط بارن جاو حااکم بار ساازمانها و
رفتارها شهروند سازمانی آنها اشاره داشته اند و نرش ابراز داشاته اناد کاه ابعااد جوساازمانی
قابلرت پرش برنی بروز رفتارها شهروند را دارند؛ این در حالی است که در این تحقراق نراش
به این ارتباطات اشاره شده است و به نوعی این مطالعه نرش می تواند در راستا ساایر پاژوهش
 از برن بعدها مورد بررسی در متغرر جوسازمانی فقک دو بعاد،ها موجود قرار بگررد؛ هرچند
«وضوح و توافق هدف» و «رضایت از پاداش» توانستند رفتار شهروند جامعه ماورد مطالعاه را
.پرش برنی ن ایند
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