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 چکيده

با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان  جوسازمانیتعیین ارتباط بین  ،هدف از این پژوهش

 ۀ. نمونو بوود از نوع همبستگی  و توصیفی، پژوهشسازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش 

مورد تحلیل  ها آننفر از  57اطالعات  اما نفر( انتخاب شد؛ 33آماری ) ۀجامع برابر با کل ،آماری

 ۀرابطو  ،رفتار شهروندی سوازمانی ا و ابعاد آن ب جوسازمانینشان داد بین  ها یافتهقرار گرفت. 

ضوو  و توافو    و"% و از بین ابعاد آن، دو بعد 21 جوسازمانی ،همچنین .ناداری وجود داردمع

را تبیین رفتار شهروندی سازمانی از واریانس % 31با هم حدود  "رضایت از پاداش"و  "هدف

بوا  اشتغال(  ۀ)سن، جنس و سابقکننده متغیرهای تعدیلبین یافتۀ دیگر این بود که  .کنند می

نتیجوه   تووان  یم پژوهشهای  از یافته. اردمعناداری وجود ند ۀرابط ،دی سازمانیرفتار شهرون

در جهت  تواند یمایجاد جوی مناسب در سازمان با گرفت که سازمان ورزش شهرداری تهران 

قبوول و   ویژه، ترسیم اهدافی مورد . بهگام برداردرفتارهای شهروندی سازمانی  یو ارتقاایجاد 

گونه در پرداخوت حقووو و پواداش     تدوین سیستمی عدالت،  همچنین واضح برای کارکنان و

 باشد. ثرترؤمدر این زمینه  تواند یم
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 مقدمه
 هاا  رسا ی ساازمانی   رفت تا در حد وظایف و نقشها انتظار می، از کارکنان سازماندرگذشته

برا  ماندن در رقابت و ربودن گو  سبقت از رقبا، رفتارهایی  هاسازمان ،امروزه ع ل کنند؛ ولی

 هاا  آناز  پژوهشاگران که  کنند یمجستجو  سازمانی را در کارکنان ۀشد تعریف  ها نقشفراتر از 

خودجاوش، آگاهاناه و اختراار      . رفتارهاییکنند یمیاد  1عنوان رفتارها  شهروند  سازمانی به

منظاور از   .دهناد وظایف رس ی کارکنان نبوده و اثربخشی کلای ساازمان را افاشایش مای     ازکه 

در شرح شغل یا نقش فارد نراماده اسات و فارد      ،ت که این رفتارهاخودجوش و آگاهانه این اس

محارم زاده و   ،ماراد  ) گردددر صورت عدم انجام، توبرخ ن ی زیراندارد؛  ها آناجبار  به انجام 

 .(1311 کاشف،

 هاا  آنپس از انجام  ها  سازمانی که کارکنانآنچه حائش اه رت است و برخالف اکثر فعالرت ،اما

از سو  سرستم  برا  انجام رفتارها  شهروند ، مستقر اً ،فت حقوق و پاداش دارندانتظار دریا

ایان   این، خود کارمنادان نراش   بر عالوه .شود ین گرفته  در نظرچرش   رس ی سازمان  ها پاداش

(. باا چنارن   1311ماراد  و ه اااران،   ؛ 1311شائ ی و مح ود ، انتظار را از سازمان ندارند )

افاشایش   ازج لاه وجود چنرن رفتارهاایی در هار ساازمان، پرامادها  زیااد       رویارد ، بروز و 

رفتارهاا  شاهروند  ساازمانی،     کاه  ینا رلبه دل .خواهد داشت به ه راهع لارد و اثربخشی را 

صاالحدید   بار اسااس   ها  شغلی کارمند نبوده و اساساًنرازمند  در مرانرفتارهایی هستند که 

نفعان ساازمان   شی اجرا  امور در جهت ارضا  نرازها  ذ افشایش اثربخ باهدفشخصی و  و 

(. 2000، 3، ما  کناش ، پااین و بچارا     پودسااکف  ؛2001 ،2ابرنش و تر وز ر) شوند یمانجام 

رفتارها و تالش در جهات   گونه یناو تأثررگذار در بروز  شرط رشپبنابراین، شناسایی متغررها  

دهاد.  در ساازمان افاشایش    ارهاا را توساک کارکناان   ن ایش این رفت تواند یمبهبود این متغررها 

توانناد  شرط و مه ی کاه در باروز رفتارهاا  شاهروند  ساازمانی مای      متغررها  پرش ازج له

مراشان رضاایت شاغلی و تعهاد      ،ها  شخصارتی کارمنادان  ویژگی توان به می ،باشند ررگذارتأث

اشااره کارد   حااکم بار آن    4یجوسازمانه چنرن، عدالت موجود در سازمان و  ،ها آنسازمانی 

 (. 1311و ابراهر ی،  فرددانایی)

                                                 
1. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

2. Robbins and Timothy 

3. Podsakoff, MacKenzie, Paine and Bacharach 

4. Organization Climate (OC) 
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، یاای از متغررهاا  تأثررگاذار در باروز رفتارهاا  شاهروند        گاردد  یم مالحظهکه  گونه ه ان

هااپلرن و   .ناد ا هتعاریف متعدد  ارائه کرد جوسازمانیاز  پژوهشگران. است یجوسازمانسازمانی، 

هاا   ویژگای " ، اظهاار داشاتند  جوساازمانی ش عرنای  پرشتازان سنج عنوان به( 1693) 1کرافت

گاذارد،  درونی که ی  سازمان را از سازمان دیگر مت ایش سااخته و بار رو  افاراد آن تاأثرر مای     

به ت ام محارک داخلای ساازمان اشااره      جوسازمانیدیگر،  عبارت . به"شودنامرده می جوسازمانی

ایان  . شاود  یمسازمان مشاهده   اعضا ۀرلوس بهست که ا هاا  از ویژگیو شامل مج وعه داشته

 پذیرند یم تأثررافراد از آن  و کند یمها مجشا را از سایر سازمان آن، دهد یمسازمان را شرح جو، 

مرشان و  ،شود یمسازمان داده   مرشان استقالل فرد  که به اعضا ه چنرن، .شوند یمو هدایت 

 و کنناد  یما را برا  زیردستان تعررن  ها روهش ا  که سرپرستان، اهداف ارتباطی، قوانرن ودرجه

در  ،پرشانهاد    هاا  پااداش ساازمان و اناوا     ۀوسارل  شده به رفتارها  پاداش داده ،بر این عالوه

انتظار داشت که ادراکات از این  توان یمبنابراین،  ؛گررند یمقرار  موردبحث جوسازمانیارچوب چ

وجود جاو   ها و سطوح سازمانی ه راه باشد و احت االًجو، با نتایج متنو  و مه ی در افراد، گروه

حرادر ،  گذار باشاد )  ارد سازمانی تأثرربر ع ل ،ها، رفتار و ه چنرنمثبت در سازمان، بر نگرش

 (.2000پودساکف و ه ااران،  ؛1316

 در بر رفتار کارمنادان اباراز داشاتند کاه کارکناان      جوسازمانیتأثررات  در خصوص پژوهشگران

جاویی ن ارات برشاتر  کسا       ساترشه و  کاردن  رار تحقها   در زمرنه ،با جو بسته  ها سازمان

و با مراجعان برقارار   باهمارتباط برشتر   ،با جو باز  ها سازماندر  کارمندان، در مقابل. اند کرده

نسابت باه ساازمان و     ه چنرن، این کارکنانهستند.  و با مشاالت رفتار  ک تر  مواجه کرده

 بساته هساتند   که دارا  جو ییها سازمانتا  دهند یمبرگانگی ک تر  را نشان  خود از ،محرک آن

ناشای از   ایان تاأثررات مثبات    ،آنچه که مسالم اسات   .(1311، شهرکی واحدو ح وله مردانی )

، نشااط و   ور بهرهه چون  هایی یتمشبه رفتارهایی منجر شود که  تواند یم مطلوب جوسازمانی

 پژوهشاگران کاه ذکار شاد،     طاور  ه اان خواهد داشت.  به ه راهی توان ند  را برا  هر سازمان

عنوان رفتارها  شهروند  ساازمانی   رفتارها  مثبت و خوب کارمندان در سازمان، به گونه ینازا

رفتاار ساازمانی، موضاوعی جدیاد محساوب       هاا   پژوهش ۀرفتارهایی که در حرط ؛کنند یمیاد 

 گذرد.می ها آن یپژوهشو حدود سه دهه از ع ر  شوند یم

                                                 
1. Haplin, Croft  
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 1اورگان ۀوسرل به بار رناولبرا   باید اذعان کرد که این واژه در توصرف رفتار شهروند  سازمانی

باه  را بررسی کردند  ع لارد کارکنانبرن رضایت شغلی و  ۀرابط که یهنگام( 1613و ه ااران )

رفتاار   ورددر ما هاا   پاژوهش ، بعادازآن اماا   ؛(2001، 2اباواالنرن  هساام و  نقل درگرفته شد ) کار

 سااله  شاش  ۀکه در طول ی  بااز  طور  گرفت؛ به به خودرشد  را  به روند رو شهروند  سازمانی

مقالاه رسارد    122باه بارش از    ،این موضو  در موردشده  تعداد مقاالت نوشته(، 1661-1663)

 ؛دهناد رشد خود را ه چنان ادامه مای  به روند روها  پژوهش( و این 2000پودساکف و ه ااران، )

 تاوان  یما پرداختند، رفتار شهروند  سازمانی و  جوسازمانیکه به ارتباط برن  پژوهشگرانیاما از 

و   جوکاار خاود دریافتناد بارن     پاژوهش ( اشااره کارد کاه در    1662) 3به ل ون و سر پسون

گارفتن نتاایج    نظار  باا در  . ایان یافتاه  وجاود دارد  یارتبااط مثبتا   ،یرفتارها  شهروند  سازمان

در ارتباط با رفتار  رلفرا تحلصورت  ( که به2000)و ه ااران  پودساکف پژوهشاز آمده  دست به

 باک مثبات و  روا خود نشان دادند که پژوهشدر  ها آن .شد قوت گرفتشهروند  سازمانی انجام 

که برگرفتاه  دار  مران رفتارها  شهروند  سازمانی، رضایت کارکنان از شغل و محرک کار امعن

( نراش در  2001) 4راساتا، ورد   ه ارن  . دروجاود دارد بر ی  سازمان اسات  حاکم  جوسازمانیاز 

با ع لارد شغلی و احت االً با  ،جوسازمانیخود به این نترجه رسرد که ادراکات مثبت از  پژوهش

رفتاار  برن سرستم پاداش ساازمان و   که  ا گونه بهدارد؛  یارتباط مثبترفتار شهروند  سازمانی 

 . دار  گشارش کردارتباط معنا ،شهروند 

-عناوان یاای از شاخصاه    نشان دادند که برن عدالت سازمانی به ها  پژوهشه چنرن، بسرار  از 

 ۀکنناد  برنای  وجود دارد و آن را پرش یارتباط مثبت ،رفتار شهروند  سازمانیو  جوسازمانیها  

 9ل، ارهاات مثاا  طاور  باه  ؛(2010، 5نیکوهن و کردانستند )رفتار شهروند  سازمانی مه ی برا  

ارتبااط   ،( نشان داد که برن جو عدالت ساازمانی و رفتاار شاهروند  ساازمانی کارکناان     2001)

باا انصااف و عادالت     ها ن آکه افراد ترم احساس کنند که با  وقتی وجود دارد و ابراز داشت یمثبت

دیگر  ا ه پژوهش. از کنندروند  سازمانی اقدام میبرشتر به ن ایش رفتارها  شه شود یمرفتار 

 ۀدر مطالعا  پژوهشاگر ایان   .اشاره کارد  (2001) 1دی رترادس پژوهش به توان یمدر این زمرنه 

از عوامال   ،و درگرار  شاغلی   جوساازمانی خود به این نترجه رسارد کاه ارتباطاات درونای در     

                                                 
1. Organ 

2. Hossam and Abu Elanain 

3. Lehman, Simpson 

4. Vardi 

5. Cohen, Keren 

6. Ehrhart 

7. Dimitriades 
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داد که نشان ه چنرن، و  .محور بود کننده برا  رفتارها  شهروند  سازمانی مشتر  برنی پرش

-وجاود  یسازمانی ارتباط مثبتا  دهی مشتریان با انجام رفتار شهروند  خدماتی و جهت برن جو

( باه بررسای ارتبااط بارن ابعااد      2001) 1دیگار  باه ناام داف    پژوهشاگر  . در ه رن سالدارد

داد کاه  و  نشاان  پاژوهش نتاایج   .و شخصرت با رفتار شهروند  سازمانی پرداخات  جوسازمانی

 .برشتر از عوامل شخصرتی است ،مانیو  رفتار شهروند  سازبر ر جوسازمانیتأثرر ابعاد 

خاالق   جوسازمانیکنندگی  برنی هستند که به پرش پژوهشگرانی( از دیگر 2006) 2لوپش و اناچی

برن  ۀ( در بررسی رابط2006) 3سویی، تورکر . از  شهروند  سازمانی اشاره داشتندبرا  رفتارها

  سازمانی کارکنان نشان داد که جو یاادگرر  ساازمانی،   جو یادگرر  سازمانی با رفتار شهروند

 4. در اداماه، کاوهن و کارین   کناد ها  شهروند  سازمانی ک   میکارکنان را در ن ایش رفتار

و رفتار شهروند  سازمانی در برن معل ان پرداخته و  جوسازمانی( به بررسی ارتباط برن 2010)

 جوساازمانی مستقرم و معنادار  وجود دارد و ابعاد ارتباط  ،رردو متغاذعان داشتند که برن این 

بارن بعاد    ،ه چنارن  .برنای کنناد   را پارش رفتار شهروند  ساازمانی  % از واریانس 11توانستند 

  ارتبااط معناادار  رفتار شهروند  سازمانی با  (جوسازمانیاز ابعاد )ارتباطات و ادراکات از نقش 

خاود اباراز داشاتند کاه      پاژوهش ( نراش در  2010) 5راستا، سو و ه ااران ه رن در .وجود داشت

، ه چنارن  .خدماتی پرواز دارد کارکنانازمانی مثبتی بر رفتار شهروند  س رراتتأث ،جوسازمانی

 پاژوهش در نرش ( 2011) 1نگانگ و تا( و ت2011و ه ااران ) 9مح وددیگر  چون  پژوهشگران

 . اینوجود داردشهروند  سازمانی  رفتارمه ی برن جو محرک کار و  ۀخود ابراز داشتند که رابط

 ۀبار رابطا   جوساازمانی ثرر تاأ »ی تحت عناوان  پژوهشدر  (2011) 1حالی است که لرن و لرن در

مساتقر ی بارن    ثرر غرار ، تاأ «ح ایت سازمانی و رفتارها  شاهروند  ساازمانی خادمت محاور    

   .ا  شهروند  سازمانی گشارش کردندو رفتاره جوسازمانی

ج الی و ه ااران  پژوهشبه  توان یم ،داخلی در این زمرنه ۀشد نجاما ها  پژوهش در مران

مثبت و معنادار  برن  ۀدر نتایج خود ابراز داشتند که رابط ها آن .( اشاره داشت1311)

 تنها ،جوسازمانی ۀگان پنجها  مؤلفهاز  و و رفتارها  شهروند  سازمانی وجود دارد جوسازمانی

در . دارد مثبت جهت در را سازمانی شهروند رفتار برنی پرش رتقد مدیر، ح ایتی رفتار ۀمؤلف

                                                 
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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در  (1316بهلولی و ه ااران )( و در سال بعد، 1311)مهر و ه ااران ، رامرنه ان سال

گشارش را دار  امعن ۀرابط ،سازمانی شهروند  رفتار و جوسازمانیها   مؤلفهبرن  مطالعاتشان

با  جوسازمانیبررسی ارتباط برن » ی با عنوانپژوهش در (1311راستا، مراد  ) ه رن . درکردند

که در ی  سازمان  «بدنی کرمانشاه کل تربرت ۀرفتار شهروند  سازمانی در برن کارشناسان ادار

ارتباط مثبت  ،با رفتار شهروند  سازمانی جوسازمانیابراز داشت که برن  ورزشی به انجام رسرد

 . معرفی کردرفتار شهروند  خوبی برا   ۀکنند برنی رشرا پ جوسازمانیدار  وجود دارد و او معن

تاأثرر   جوسازمانیتوسک  ،ابراز داشت که کارکنان سازمان توان یم شده با توجه به مطالعات انجام

تشویق و یا  ،این تأثرر، در حرکت به س ت رفتارها  شهروند  در سازمان ۀواسط و به پذیرند یم

بناابراین، شاناخت و    ؛(2004، 2ساامر  و زاهااو    ؛2001، 1کر برلی و تاامی ) شوند یممأیوس 

رو، ایان   ایان  آگاهی از جو حاکم بر سازمان برا  مسئوالن امر از اه رت واالیی برخوردار است؛ از

آتراه در امار    ظهاور اماا خاوش   نو  هاا  سازمانردار  تهران که از در سازمان ورزش شه پژوهش

در ساال   کاه ایان ساازمان    آنجاا  رسارد. از  باه انجاام   گسترش ورزش ه گانی و شهروند  است

بادنی پرداختاه اسات و     ها  تربرتکرده نظرر به جذب صد نفر از تحصرل در اقدامی بی (1319)

 ،دهاد  یما تهاران اداماه    ۀگانا دو و برست ک اکان نرش به جذب نررو  انسانی متخصص در مناطق

 ویژه رفتارها  شهروند  نی، بهسازما دهی به رفتار آگاهی از جو حاکم بر این سازمان برا  جهت

و  پاژوهش و نرازمناد   باوده رو  به که این سازمان با آن رو استیای از مسائلی  ،کارکنان تازه وارد

کارمنادان   ،تاازگی  است که به جا آن در این سازمان از پژوهشانجام این  رتاه . باشد میبررسی 

 هاا  آندهای رفتارهاا     در جهات  ندتوا یمزیاد  را استخدام ن وده و بدیهی است که جو حاکم 

بار   ،سازمانور  بهرهسشایی داشته باشد. ه چنرن، اه رت بروز رفتارها  شهروند  در  هنقش ب

از این دسات   هایی پژوهشاین، با توجه به این موضو  که  بر افشون .افشاید یم پژوهشاه رت این 

ایان زمرناه در ساازمان ورزش    ی در پژوهشا بسرار اند  بوده و تاکنون  ،ورزشی  ها سازماندر 

ارائاه شاد و    1 به شرح شاال  پژوهش، مدل مفهومی رو این از؛ شهردار  تهران انجام نشده است

هستند که آیا بارن   ها سؤالدنبال پاسخگویی به این  به پژوهشدر این  ،اساس آن بر پژوهشگران

شاهردار  تهاران   در بارن کارشناساان ساازمان ورزش    رفتار شهروند  ساازمانی  با  جوسازمانی

و ابعااد آن باه چاه مراشان      جوساازمانی وجود دارد؟ و در صاورت وجاود ایان ارتبااط،      یارتباط

 برنی کنند؟   رفتارها  شهروند  سازمانی را پرش توانند یم
 

                                                 
1.Kimberly  and Tammy 

2. Somech and Zahavy 
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 ا مدل مفهومی پژوهش1شال 

 

 شناسیروش 
روش گردآور  اطالعات، از نو  مرادانی و   .باشد میه بستگی  نو  توصرفی و از حاضر، پژوهش

نفار از کارشناساان ساازمان     60 ،پاژوهش نظر در این  مورد ۀنامه بود. ن ون پرسش ،پژوهشابشار 

کاه از ایان    شرکت داده شادند  پژوهشش ار در  صورت ت ام ورزش شهردار  تهران بودند که به

باودن و عادم    دالیال مخادوش   ابقی باه بررسی بود و ما  قابل ها آننفر از  15تنها اطالعات  ،تعداد

رفتار شاهروند  ساازمانی    ،پژوهشکنار گذاشته شدند. در این  پژوهشاز  پژوهشگر،برگشت به 

 ۀساابق جنسارت، سان و    و مستقلعنوان متغرر  و ابعاد آن به جوسازمانی، عنوان متغرر وابسته به

 ۀناما  توساک پرساش   ها دادهر  آو نظر گرفته شدند. ج ع کننده در عنوان متغرر تعدیل اشتغال به

( )بعاد وضاوح و   α=11/0) جوساازمانی  و (α=15/0رفتار شهروند  ساازمانی )  شناختی ج عرت

؛ رضایت و توافق α= 11/0؛ رضایت از پاداش α=15/0وضوح و توافق نقش ؛α=14/0توافق هدف 

 رفتاار  ۀاما ن ( انجاام شاد. پرساش   α= 16/0 بخشی ارتباطاات  و بعد اثر α= 96/0 ها یهروبر رو  

شاد و بارا     طراحای  (1661) 1ه اااران  و ماایر  مقراس نات  از استفاده شهروند  سازمانی با

شد. برا  تحلرال   استفاده (1616) 2سوزمن و دیپ ۀنام از پرسش ،و ابعاد آن جوسازمانیبررسی 

دو  ،رساون، اساپررمن  )ضاری  ه بساتگی پر  مناسا   از آمار توصرفی و آمار اساتنباطی   ها داده

                                                 
1. Netemeyer  

2. Sussman, Deep 

رفتار شهروندی 

 سازمانی

  هدف وضو  و تواف  

 وضو  و تواف  نقش

 رضایت از پاداش

هارویه رضایت و تواف   

 

 

 

 

جو 

 سازمانی

 اثر بخشی ارتباطات
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ا ، آزمون کلوموگروف اس ررنوف، رگرسرون دو و چند متغراره و تحلرال مسارر(    ا  نقطه رشته

 شد.  ه استفاد
 

 نتايج
 سانی بارن   هاا  آن، برش از نر ی از شرکت کردند نفر  که در پژوهش 15، از 1 اساس جدول بر

. اطالعاات  بودناد اشاتغال   ۀ%( ساابق 91) ساال  3تاا   1 دارا و  داشاته  %(1/54نفار )  30تا  29

 وجود دارد. 1ها  توصرفی در جدول  تا رلی داده
 

 ها ن ونهشناختی در برن  ها  ج عرت توزیع و درصد فراوانی متغرر ا1جدول 

 شناختی ج عرت ررها متغ درصد فراوانی )نفر(

 زن 1/42  32

س
جن

 

 مرد 3/51  43

 ج ع 100  15

 سال 25تا  21 19 12

ن
س

 
 سال 30تا  29 1/54 41

 سال 35تا  31 1/11 14

 سال 39باال   1/10 1

 ج ع 100 15

 زیر ی  سال 3/13 10

ابق
س

 ۀ
ال
تغ
اش

 

 سال 3تا  1 3/96 52

 سال 5تا  3 1/10 1

 سال 5باال   1/9 5

 ج ع 100 15
 

و رفتاار شاهروند  ساازمانی در کارشناساان      جوسازمانیبرن  بررسی ارتباط پژوهشهدف کلی 

. نتایج ضری  ه بستگی پررسون نشان داد که برن ایان دو  بود ،هرانسازمان ورزش شهردار  ت

(. الزم باه توضارا اسات کاه     3( )جدول P< 01/0معنادار  وجود دارد )و ارتباط مثبت  ،متغرر

 باشاد  یما  ها دادهبودن توزیع  طبرعی ،ها  اصلی برا  استفاده از آزمون پررسون یای از مفروضه

باودن   آزماون، نرماال   ۀلوموگروف اس ررنوف استفاده شد و نترجاز آزمون ک ،که برا  این منظور

 (.2( )جدول P>05/0را نشان داد ) ها داده
 

 ها دادهبودن  اس ررنوف برا  تعررن طبرعیا آزمون کلوموگروف  ۀنترج ا2جدول 

 آزمون ۀرجنت n P ررهامتغ

 طبرعی است ها داده 25/0 15 جوسازمانی

 طبرعی است ها داده 11/0 15 رفتار شهروند  سازمانی

 



 123                                         ... رفتار شهروندی سازمانی و نقش بابررسی ارتباط جوسازمانی 

 جوسازمانیو  رفتار شهروند  سازمانیضری  ه بستگی پررسون برن  ۀنترج ا3جدول 

 n M SD r df P متغرر وابسته متغرر مستقل

 91/0 1/2 15 رفتار شهروند  سازمانی جوسازمانی
 001/0 13 54/0٭٭

 .دار است امعن 01/0ه بستگی در سطا  -٭٭   
 

)متغرر  جوسازمانیکنندگی  برنی ون دو متغرره برا  تعررن مرشان قدرت پرشاز رگرسر ،در ادامه

نشان داد کاه   ها یافتهمال ( استفاده شد.  ررمتغ)شهروند  سازمانی  ها رفتاربرا   برن(  پرش

را در رفتاار شاهروند  ساازمانی    % از واریاانس  21عنوان ی  کل، چراش  حادود    به جوسازمانی

تعاادیل شااده = F، 21/0(13و  1) = P، 05/30 = 01/0) دکناا یمااتبراارن  α= 01/0سااطا 
1

R و  

26/0=
2

R ارائه شده است.  4در جدول  ها یافته(. این 
 

 برن( )پرش جوسازمانی)مال ( و رفتار شهروند  سازمانی نتایج رگرسرون دو متغرره برا    ا4جدول 

 R 2 متغرر مستقل
 2 شده تعدیل

R 
A بتا B F P 

 001/0 05/30 35/0 54/0 15/2 21/0 26/0 جوسازمانی

 

را باارا   1 ۀتااوان معادلاا یماا ،هااا  رگرساارون دو متغرااره  ه چناارن، بااا اسااتناد بااه یافتااه 

رگرساارونی  ۀمعادلااایاان در تفساارر تعریااف کاارد.  جوسااازمانیرفتااار شااهروند  و متغررهااا  

 ،وارد ماادل رگرساارونی شااود جوسااازمانیاگاار متغراار  ،4اساااس جاادول  بااربایااد گفاات کااه 

 ۀداللت بار آن دارد کاه باه ازا  یا  واحاد افاشایش در مراشان ایان متغرار، باه اناداز            اه یافته

وجااود خواهااد آمااد کااه   تغرراار مثباات در مرااشان رفتارهااا  شااهروند  سااازمانی بااه   35/0

 رگرسرونی آن به این صورت است: ۀمعادل
 

=Y    1 ۀمعادل 15/2 + 35/0  

X 

 Ŷ= a + bx 
 a +b = هروند  سازمانیرفتار ش شده برا  برنی مقدار پرش

(جوسازمانی)  

 

بااالترین   5ترین و عدد  رنیپا 1ا  لرارت )عدد  درجه 5گرر  طرف  و با توجه به اندازه در ادامه

در  ،و ابعااد آن  جوساازمانی آمده از کل  دست مشخص شد که مرشان مرانگرن به ،باشد( مرشان می

ابعااد   ۀه ا نشاان داد کاه    پاژوهش تاایج  نه چنرن،  .( می باشد3تر از متوسک )عدد  رنیحد پا

برا  بررسی (. 5با رفتار شهروند  سازمانی ارتباط معنادار  دارند )جدول  ،جوسازمانیگانۀ  پنج

رفتاار شاهروند  ساازمانی    که با متغرار   جوسازمانیکنندگی آن دسته از ابعاد  برنی قدرت پرش

                                                 
1 . Adjasted 
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اساتفاده گردیاد. در ایان تحلرال،     ش( وای)به روش استپمتغرره  از رگرسرون چند ،ارتباط داشتند

رفتاار شاهروند    و متغرار ماال  )وابساته(،     جوساازمانی برن )مستقل(، ابعااد   متغررها  پرش

باا   "رضاایت از پااداش  "و  "وضاوح و توافاق هادف   "ابعااد   فرض شد. نتایج نشاان داد سازمانی 

 (.  9ول را تبررن کردند )جدرفتار شهروند  % از واریانس 31چرش  در حدود  ه دیگر
 

 و ابعاد شخصرترفتار شهروند  سازمانی مرانگرن، انحراف استاندارد و ضری  ه بستگی پررسون برن  ا5جدول 
 M SD 1 2 3 4 5 9 متغرر

      1 42/0 9/3 رفتار شهروند  سازمانی. 1

 11/0 2 . وضوح و توافق هدف2
     1 54/0 ٭٭

 19/0 3/2 . وضوح و توافق نقش3
 41/0 ٭٭

    1 91/0 ٭٭

 15/0 61/1 .رضایت از پاداش4
 46/0 ٭٭

 93/0٭٭
   1 91/0٭٭

 13/0 91/1 ها یهرو. رضایت و توافق 5
 43/0 ٭٭

 1/0 ٭٭
 91/0٭٭

  1 9/0٭٭

 92/0 51/2 بخشی ارتباطات . اثر9
 31/0٭٭

 54/0 ٭٭
 51/0 ٭٭

 52/0٭٭
 1 55/0٭٭

 دار است.امعن 01/0ه بستگی در سطا  -٭٭ 
 

 جوسازمانیتوسک ابعاد رفتار شهروند  سازمانی متغرره برا  تبررن واریانس  ون چندمدل رگرسر ا9جدول 

b A R بتا متغرر مستقل
 2

 R 

2
 R 

 شده تعدیل
F P 

وضوح و توافق 

 هدف
31/0 23/0 

16/2 51/0 33/0 31/0 5/11 001/0 

 12/0 25/0 رضایت از پاداش
 

دو بعاد  را بارا    2 ۀتاوان معادلا   یما  ،متغراره  ها  رگرسارون چناد   ه چنرن، با استناد به یافته

 ۀدر تفسارر ایان معادلا   تعریاف کارد.   رفتار شاهروند  ساازمانی   و  جوسازمانی ۀکنند برنی پرش

وضاوح و توافاق   ازا  ی  واحاد افاشایش در بعاد     به ،9اساس جدول  بررگرسرونی باید گفت که 

ازا  ی  واحد افشایش در بعد  و بهرفتار شهروند  سازمانی تغررر مثبت در  21/0 ۀانداز به ،هدف

رگرسارونی   ۀکاه معادلا   شود یمحاصل رفتار شهروند  تغررر مثبت در  25/0 ،رضایت از پاداش

 آن به این صورت است:
 

ۀ معادل

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

22/0  X2  

 
Ŷ= a + b1x1+b2x2 

a +b =  رفتار شهروند شده برا  برنی مقدار پرش وضوح و توافق + 

b نقش    رضایت از پاداش  

 تحليل مسير
تحلرل رگرسرون است. یای از کاربرد ها  سودمند روش تحلرل  ۀاز خانواد ،تحلرل مسرر

،  9رو، با جایگذار  ضرای  بتا در جدول  این از؛ است پژوهشمسرر، آزمودن مدل نظر  
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انگر مدل تحلرل که ن ای آید یمدست  بهرفتار شهروند  سازمانی برنی  مسررها  زیر برا  پرش

، سازمانی جو، باید اذعان داشت که از برن ابعاد 2با توجه به مدل شال  .باشد یم پژوهشمسرر 

 31/0گذار   ترتر  با ضری  تأثرر به ،"رضایت از پاداش"و  "وضوح و توافق نقش"تنها دو بعد 

 رنی کنند.ب توانستند رفتارها  شهروند  را در سازمان ورزش شهردار  تهران پرش 25/0و 
 

 

 
 برنی رفتار شهروند  سازمانی توسک ابعاد جوسازمانی مدل تحلرل مسرر برا  پرش ا2شال 

 

-دلرل رتبه به ، رفتار شهروند  سازمانیاشتغال با  ۀسابقبرن سن و  ۀرابط بررسیادامه، برا   در

نشان داد برن این دو  ها یافته  ستفاده شد.از ضری  ه بستگی اسپررمن ا ،بودن این متغررها ا 

با توجه به نهایت،  . در(P >05/0) معنادار  وجود ندارد ۀرابط رفتار شهروند  سازمانیمتغرر با 

رفتار شهروند   وا  یا دو ارزشی حقرقی عنوان متغرر  دو مقوله نس بهایناه متغرر ج

ا  برا  ا  نقطهه بستگی دو رشته، از ضری  شود یما  محسوب ، متغرر  فاصله سازمانی

ارتباط معنادار   ،نشان داد برن این دو متغرر ها یافتهکه استفاده شد  هاآنبررسی ارتباط برن 

 (.1)جدول ( P>05/0وجود ندارد )
 

 روند  رفتار شهبا  و جنسرت اشتغال ۀسابق ،سنارتباط برن برا   ا  ا  نقطه و دو رشته ضرای  ه بستگی اسپررمن ا1جدول 

 

 

 گيری و نتيجه بحث
در کارشناساان  د  ساازمانی  رفتار شاهرون و  جوسازمانیبا هدف تعررن ارتباط برن  پژوهشاین 

و  جوسازمانیتعررن ارتباط برن  ،پژوهشاصلی  هدفردار  تهران انجام شد. سازمان ورزش شه

کادام از   تعرارن ارتبااط هار    باه  ،جوسازمانیگرفتن ابعاد  نظر و با در بودرفتار شهروند  سازمانی 

 F R df P متغرر وابسته متغرر مستقل

 15/0 13 -02/0 15 رفتار شهروند  سازمانی سن

 43/0 13 06/0 15 رفتار شهروند  سازمانی اشتغال سابقۀ

 91/0 13 04/0 15 رفتار شهروند  سازمانی جنس

وضو  و تواف   

 هدف

 رضایت از پاداش

تار شهروندی رف

 سازمانی

31/3 

27/3 
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کنناده   رن متغررهاا  تعادیل  به تعررن ارتباط با  ادامه نرشو در  رفتار شهروند  سازمانیبا  ها آن

 پاژوهش نتاایج ایان    .پرداخته شاد رفتار شهروند  سازمانی اشتغال و جنسرت( با  ۀسابق)سن، 

ارتباط مثبت و معناادار  وجاود دارد    ،و رفتار شهروند  سازمانی جوسازمانینشان داد که برن 

 ( و2001) 1ف(، دا1311لی و ه اااران ) (، ج اا 1311)و ه اااران  مراد   پژوهشکه با نتایج 

 یخاوان  هام  (2011لارن و لارن )   پاژوهش با نتاایج   ولی؛ دارد یخوان هم( 2010سو و ه ااران )

مساتقر ی   ارتبااط غرار   ،که برن این دو متغرار  خود ابراز داشتند پژوهشدر  ها آن. کاملی ندارد

 وجود دارد. 

د کاه بارن پانج بعاد     نشاان دا  شهروند  سازمانی رفتاربا  جوسازمانیبررسی ارتباط ابعاد  نتایج

یعنی وضوح و توافق هدف، وضوح و توافق نقش، رضایت از پاداش، رضایت و توافاق   ؛جوسازمانی

ارتباط مثبت و معناادار  وجاود    رفتار شهروند  سازمانیبا  ،ها و اثربخشی ارتباطاترویه  بر رو

نتایج  ،سویی . ازاشتخوانی د ( کامالً هم2001اف )د پژوهشبا نتایج  پژوهشها  این دارد. یافته

مغاایرت   (1311ج االی و ه اااران )  ( و 1311ماراد  )  پژوهشبا نتایج  پژوهشاین بخش از 

 پاژوهش کنناده در   در برن کارشناسان شارکت  جوسازمانیکه مرانگرن ابعاد  . با وجود اینداشت

 ،اماا  ودناد؛ ب پژوهشکننده در این    شرکتها مراد  باالتر از مرانگرن ه رن ابعاد در برن ن ونه

رفتاار شاهروند  ساازمانی    بخشی ارتباطاات باا    فقک برن بعد اثر ایشان نشان داد پژوهشنتایج 

توان گفات  می مراد  پژوهشبا  پژوهشارتباط معنادار  وجود دارد. در بران مغایرت نتایج این 

دارا  مادر  کارشناسای یاا     ،حاضار شارکت داشاتند    پاژوهش که ت اام کارشناساانی کاه در    

دارا  تحصارالت آکادمرا  باوده و در     ناوعی  باه بدنی بودناد؛   تربرت ۀسی ارشد در رشتکارشنا

هاا    مساعد  را برا  ن ونه  جوشرایک  احت االً کار گرفته شدند. این وضعرت تخصص خود به

ایان موضاو  بایاد اذعاان داشات کاه نتاایج برخای از          یراد تأمطالعه فراهم کرده است. در  مورد

مرتبک با کارشاان باوده اسات، باا      ها آنتحصرلی  ۀست کارکنانی که رشتنشان داده ا ها پژوهش

دهی و الگاو  ارتبااطی را بهتار از آن کارکناانی      تفاوت معنادار ، فرهنگ سازمانی، نظام پاداش

دلرال   م ان است به داشتند. این موضو با کارشان مرتبک  تحصرلی غرر ۀند که رشتارزیابی کرد

تحصارلی و در  برشاتر اه رات اماور      ۀم اماور مارتبک باا رشات    احساس رضایت ناشی از انجاا 

 (.  1311صابونچی و ه ااران، باشد ) به کارکنان شده محول

کننادگی   برنای  مقادار قادرت پارش    ،باه آن پرداختاه شاد    پاژوهش از نتایج دیگر  که در این 

ش  حادود  چرا  جوساازمانی نشان داد که  ها یافتهبود. رفتار شهروند  سازمانی برا   جوسازمانی

کاوهن و   پاژوهش را تبررن کرد. این یافتاه باا نتاایج    رفتار شهروند  سازمانی % از واریانس 21

                                                 
1.Duff 
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گشارش  جوسازمانیرا توسک رفتار شهروند  سازمانی تبررن واریانس از % 11( که 2010کرین )

اه رات   ۀدهناد  تواناد نشاان  کنندگی می برنی . این مرشان از قدرت پرشداشت یخوان هم، ندکرد

 انادرکاران  دسات بارا    ایان ناتاه را   در بروز رفتارها  شهروند  ساازمانی باشاد و   وسازمانیج

در ساازمان،  رفتاار شاهروند  ساازمانی    چاه برشاتر    که برا  ن ایش هر شود یمیادآور  سازمان

هاا، سرساتم پااداش و ارتباطاات را در     ها، رویهبر توجه به دیگر متغررها، باید اهداف، نقش عالوه

باا کارکناان باه     ،ساازمانی  به اهدافتر سازند و در راه رسردن و مل وس تر روشنهرچه  سازمان

 دچار ابهام نقش، تضاد یا تعارض نشوند. ها آنتوافق دو طرفه برسند تا 

، تنها دو بعد جوسازمانیمتغرره نرش نشان داد که از پنج بعد  آمده از رگرسرون چند دست نتایج به

% از 31دیگر توانساتند چراش  در حادود    باا یاا   "رضایت از پااداش "و  "ق هدفوضوح و تواف"

 1کاوهن و کارین   پاژوهش باا نتاایج    را تبررن کنند. این یافتهرفتار شهروند  سازمانی واریانس 

عناوان   را باه  "وضاوح و توافاق نقاش   "و  "اثربخشی ارتباطاات "ابعاد  ها آنمغایر است.  (2010)

 ،شده ابعاد ذکر کنندگی . مقدار تبررننداعالم داشتانی رفتار شهروند  سازمها   کننده برنی پرش

با توجه برشاتر باه    سازمان باشد تااین ا  برا  مدیریت ارزنده ۀیافت تواند یمبود و  مالحظه قابل

 رشاتر بچاه   بروز هار  ۀدر سازمان، زمرن ها آنچه برشتر  ساز  هر و روشن جوسازمانیبعد و این د

 .گرددفراهم در آن رفتار شهروند  سازمانی 

کنناده در باروز    به آن پرداخته شد، نقش متغررهاا  تعادیل   پژوهشموضو  دیگر  که در این 

سان،   ۀکنند نشان داد که برن متغررها  تعدیل پژوهشرفتار شهروند  سازمانی بود. نتایج این 

هاا   هارتباط معنادار  وجود ندارد که با یافترفتار شهروند  سازمانی اشتغال و جنس با  ۀسابق

 2 باو ساعرد   و کراوهن و ال  (1311مراد  ) پژوهشبا نتایج  لیو ؛خوانی دارد هم (2001لرن )

ایان   ۀمطالعا  ساازمان ماورد  کاه  توان گفت می . در بران علت این مغایرتغایرت داردم (2002)

%( و 63ساال )  5تا  1شغلی برن  ۀ، سازمانی نوپا و جوان بود و اکثر کارشناسان آن سابقپژوهش

ا  س ت جامعاه  شتند که چولگی، منحنی طبرعی را به%( دا60سال ) 35تا  21 برن سنی ۀمندا

منجر  و احت االً ه رن وضعرت به نبود تفاوت معنادار دهد یمنشان  جوان با سوابق شغلی اند 

 شده است. 

عناوان یا  متغرار مهام و      باه  جوساازمانی نترجه گرفات کاه    توان یم پژوهشها  این  از یافته

در ساازمانی   بناابراین  ؛باشد یمبرنی رفتارها  شهروند  در سازمان مطرح  گذار برا  پرش ررتأث

  هاا  نقاش گوناه ا  واضاا و ع لرااتی براان شاود؛       با مشارکت کارکنان و به اهداف ،که در آن

                                                 
1. Kuehn and Crane  
2.Al-Busaidi 
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ها  کار  ساده و مشخص باشند؛ سرستم  عار  از هرگونه ابهام باشند؛ رویه ،شده به افراد واگذار

با هم ارتباطات  افراد ،از عدالت و انصاف برخوردار باشد و ه چنرن در سازمانی که در آن پاداش

 و احت ااالً  باشدانتظار داشت که جو  مطلوب بر آن حاکم  توان یم سالم، مثبت و سازنده دارند

باا   ،ه چنارن  بروز رفتارها  شهروند  سازمانی را از کارکنان انتظاار داشات.   توان یمتبع آن  به

 "وضوح و توافاق نقاش  "و  "رضایت از پاداش"بررسی، بعدها   که از برن ابعاد مورد وجه به اینت

بعاد  و توجه برشتر به این د ،مطرح شدندرفتار شهروند  سازمانی ها   کننده برنی عنوان پرش به

ر رفتاا  رشتربچه  بروز هر ۀزمرن تواند یم در سازمان ها آنچه برشتر  ساز  هر و روشن جوسازمانی

 را در آن فراهم آورند.شهروند  سازمانی 

کاه متغرار    آنجاا  و رفتارها  شهروند  سازمانی و ه چنرن از جوسازمانیبا توجه به ارتباط برن 

ایان ساازمان   ساا   ؤمادیران و ر باه   ،برنای کارد   را پارش رفتار شهروند  سازمانی ، جوسازمانی

 ۀکاه رابطا   ا گوناه  هب ؛پذیر باشد طاف، جو  باز و انعسازمانجو ا تتالش کنند  شود یمپرشنهاد 

 باروز  ۀتاا زمرنا   استوار گاردد افراد در چنرن جو ، مبتنی بر احترام و اعت اد متقابل به یادیگر 

که در مادل تحلرال مسارر، دو بعاد      آنجا از .چه برشتر رفتارها  شهروند سازمانی فراهم شود هر

رفتاار شاهروند    د شاخص توانساتن  ا  م به گونه «رضایت از پاداش»و  «وضوح و توافق هدف»

از  کاه امااان دارد   آنجاایی  که در ایان ساازمان تاا    شود یمپرشنهاد  ،برنی کنند پرش را سازمانی

کارکناان را در   ،عباارتی  برشتر بهره گرفته شاود؛ باه   «مدیریت بر مبنا  هدف»سب  مدیریتی 

تضا رن شاود.    ها آن شدن گرر  دخرل کنند تا تعهد به اهداف و اجرایی ساز  و تص رم تص رم

خصوص در پاداش و مشایا  ، بهآدامش که به برابر  و عدالت در سازمان ۀه چنرن، با توجه به نظری

تعرارن   از قبرال  به پاداش و مشایا  کارکناان  ،که مدیران سازمان گردد یمپرشنهاد  ،اشاره دارد

 رکناان ایان ساازمان   دریافتی کا حقوق ساعات اضافه کار  و روزها  تعطرل کار  که بر مرشان

بارا  کارکناان، نهایات عادالت و      هاا  آنتوجه ویژه داشته باشند و در تعرارن   دارند تأثرر زیاد 

اساس عواملی چون  شخصی پرهرش ن وده و بر نظر اع الاز در این زمرنه و  به خرج دادهانصاف را 

 گرر  ن ایند. تص رم در سازمان انمرشان فعالرت و اثربخشی کارمند

نظار   ماورد  ۀکنند مشخص شد که برن متغررها  تعدیل پژوهشبا توجه به نتایج این  ،ه چنرن

ارتباط معنادار  وجود نادارد. ایان    ،رفتار شهروند  سازمانیاشتغال و جنسرت( و  ۀسابق)سن، 

رفتاار  و ابعااد آن باا    جوساازمانی که این متغررها احت ااالً در ارتبااط بارن     دهد یمنشان  یافته

کاه مسائوالن ساازمان     شاود  یما پرشانهاد   ،؛ بنابرایناند نداشتهتأثرر زیاد  انی شهروند  سازم

هاا  یاساانی را بارا     اساس این متغررها، برناماه  رر  برگگونه جهت بتوانند فارغ از هر احت االً
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در  بروز هرچه برشاتر رفتارهاا  شاهروند     در جهتمناس   جوسازمانیایجاد، حفظ و افشایش 

 تدار  ببرنند. ر  تهرانسازمان ورزش شهردا

 ودر کل باید اذعان داشت که اکثر تحقرقات این حوزه به ارتباط بارن جاو حااکم بار ساازمانها      

 جوساازمانی ابعااد  رفتارها  شهروند  سازمانی آنها اشاره داشته اند و نرش ابراز داشاته اناد کاه    

که در این تحقراق نراش    قابلرت پرش برنی بروز رفتارها  شهروند  را دارند؛ این در حالی است

به این ارتباطات اشاره شده است و به نوعی این مطالعه نرش می تواند در راستا  ساایر پاژوهش   

فقک دو بعاد   جوسازمانیها  موجود قرار بگررد؛ هرچند، از برن بعدها  مورد بررسی در متغرر 

ماورد مطالعاه را    توانستند رفتار شهروند  جامعه« رضایت از پاداش»و « وضوح و توافق هدف»

 پرش برنی ن ایند.
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