
  
  

  1394 خرداد و تير_  مديريت ورزشي 
  206 -191: ص ،2شمارة ، 7دورة 

  89 /09/ 30 : تاريخ دريافت 

  90 / 06/ 30  : پذيرشتاريخ 

  
تعيين وضعيت رفتار شهروندي سازماني در سازمان ورزش شهرداري 

 تهران
  
   3حسن اسدي – 2محمد خبيري  - 1سيدمرتضي عظيم زاده

دانشيار گروه مديريت ورزشي، .2مديريت ورزشي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران، دانشجوي دكتري . 1
استاد گروه مديريت ورزشي، دانشكدة .3دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران،ايران، 

  تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، ايران
  
 

  چكيده
روش . تهـران بـود   يدر سـازمان ورزش شـهردار  ) OCB( يسـازمان  يفتار شهروندر يتوضع يينحاضر، تع يقهدف تحق
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   مقدمه
و سر وقت هم برود،  يايدباشد كه سر وقت ب ينمتعهد به ا يكارمند ينكه،ا ي،امروز يها در سازمان

برداشتن  همچنين،. ها باشد سازمانبر عملكرد  يگذاريرتواند اهرم تأث نمي يهرچند مهم است، ول
. يستن يرپذ امكان معموليبا داشتن كاركنان  يگرد ي،اهداف سازمان يشبردپ راستايبلند در  يها گام
سبقت را از هم  ها لحظه به لحظه گوي كه سازمان يپررقابت كنون يايتوجه است كه در دن يانشا
 يالزم و ضرور كنند، خود عمل مي يسازمان ةشد يفعرت يكه فراتر از رفتارها يوجود كارمندان يند،ربا مي

سازمانشان انجام  يارتقا منظور هپاداش، كه ب يرا نه برا يا يفهفراوظ يكه رفتارها ياست؛ كاركنان
 يهر سازمان يبروز آنها، برا ياز چگونگ يرفتارها و آگاه گونه ينا يمطالعه و بررس ين،بنابرا. دهند مي
 .استساز  و سرنوشت يدمف

شدة كاركنان  كه فراتر از وظايف تعريفرا هايي  تالش ي،رفتار سازمان يطةپژوهشگران فعال در ح
طور  را بهرفتار شهروندي سازماني، ، )1998(اورگان . خوانند مي» رفتار شهروندي سازماني«باشد،  

كرد اثربخش كه در افزايش عمل اي رفتاري اختياري و فراوظيفه ": كند گونه تعريف مي كالسيك، اين
سيستم پاداش رسمي سازمان، مورد تقدير  ةوسيل طور مستقيم يا غيرمستقيم به سازمان مؤثر است و به

 ). 14( "گيرد قرار نمي

 يشهروند يگوناگون رابطة متقابل موجود در رفتارها يها جنبه يبررس يپژوهشگران، برا بيشتر
 يگران،د يواقع شدن برا يدمف يه،نظر يناراساس ب. كنند استفاده مي يتبادل اجتماع يةاز نظر يسازمان
رابطة متقابل را  ها يتكه فعال يزمان يژه،و و سرپرستان؛ به يردستانكاركنان و سازمان؛ ز يناست ب يتبادل
منجر  ييكارهادادن است كه به انجام  يدرون يزشانگ ينه،زم يندر ا يگرد يةنظر). 12( كنند مي يهتوج
كننده به  ككم يبه انجام كارها يروني،ب يزشاز انگ يشترهمراه دارد و ب رد را بهف يذات يتشود كه رضا مي
 ).15( شود منجر مي يگراند

نوع بعد ذكر  31تقريباً  ي،سازمان يشهروند يرفتارها ينشان داد كه برا يقتحق پيشينة بررسي
ظور، پودساكف و همكاران من ينبه هم). 5(هاي زيادي بين آنها وجود دارد  ند كه البته همپوشانيا هكرد

كه ) 18(دند كرگرفته را استخراج  صورت يها يبند يمخود هفت بعد مشترك از تقس يق، در تحق)2000(
وفاداري . 3رادمردي و گذشت؛ . 2كننده ؛   رفتارهاي كمك. 1: استنظران  صاحب يشترمورد توافق ب

در ادامه، هر كدام . يتوسعة شخص. 7ني؛ و رفتار مد. 6ابتكارات فردي؛ . 5اطاعت سازماني؛ . 4سازماني؛ 
 .شده است داده يحتوضاختصار  بهرفتارها  يناز ا
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، شامل كمك داوطلبانه به ديگران يا جلوگيري از اتفاق افتادن مشكالت »كننده رفتارهاي كمك«
ناپذير   تمايل به تحمل شرايط اجتنابعبارت است از ، »رادمردي و گذشت«؛ استمربوط به كار 

 ،كاركنان تيني  عنوان خوش ، به»رادمردي و گذشت«؛ )9(كننده بدون شكايت و ابراز ناراحتي  تاحنار
، »وفاداري سازماني«؛ )20(تعريف شده است ، آل نيست در تحمل شرايطي كه ايده ،بدون ابراز شكايت

عت اطا« ؛حمايت و دفاع در مقابل تهديدات بيروني و حفظ تعهد، حتي در شرايط نامطلوب است
ها، حتي در  و دستورالعمل تصورت وجداني از تمام مقررا كه در آن، كاركنان، به تيحال يعني، »سازماني

هاي خالقانة داوطلبانه، براي بهبود  ، فعاليت»ابتكار شخصي«؛ )18(كنند  شرايط عدم نظارت، اطاعت مي
القه يا تعهد به سازمان كالن از ع ي، سطح»رفتار مدني«؛ )8(شخصي يا عملكرد سازماني است  ةوظيف

ها و  منظور بهبود دانش، مهارت كاركنان، به ، رفتارهاي داوطلبانة»شخصي توسعة«است و سرانجام، 
 ).14( ستآنها يي توانا

همراه دارند  هر سازمان، به يرا برا يمطلوب يامدهايذكرشده، پ هاي يژگيبا و ييرفتارها يد،ترد يب 
اي  گسترده آثاركه شامل  يامدهاپ يناز ا يند؛ نخست، بخش وسيعشو ميكه  در قالب دو بخش تشريح 

 مانندموضعي،  تأثيراتتر كه به  عملكرد و اثربخشي سازماني است؛ و سپس، بخشي ويژه مانند
هرچند، اين دو . ها و ترقي محدود است هايي در خصوص افزايش پرداخت هاي عملكرد و قضاوت ارزيابي

 ).10(اند  ها و افراد مهم كه براي سازمان دو از پيامدهايي هستند اند،هر بخش، دو حيطة متفاوت

 يشهروند يرفتارها زمينةدر  ياديز يقات، در دهة گذشته، تحق"OCB" يامدهايبا توجه به پ
از  ينهزم يندر ا يقمحققان، به تحق يادذكر است كه عالقة ز شايان). 22(است  يدهبه انجام رس يسازمان

 رو، ينازا). 15(گرفته است  يشهسازمان ر يو اثربخش اييبر بهبود كار "OCB" يره تأثاعتقاد راسخ آنها ب
از جمله محققان  .كنند ها بررسي از رفتارها را در سازمان گونه يناند تا مقدار ا بر آن شده ياديمحققان ز

توان  مي ،ستپرداخته ا يسازمان يشهروند يرفتارها يكه در داخل كشور به بررس ينهزم يندر ا يشگامپ
كه رفتار  يدرس يجهنت ينبه ا يرو،وزارت ن يدر دفتر مركز يقيدر تحق يو .، اشاره كرد)1384( يميبه مق

بعد،  هاي در سال). 5(داشت  ينامطلوب يتسازمان وضع ينو تمام ابعاد آن در ا يسازمان يشهروند
را  يطهح ينا يقاتتحقو  ند، دست به كار شد)1387( يو صادق يان يهمچون ملك يگري،محققان د

كاركنان  يسازمان يرفتار شهروند يتوضع يبررس"ق خود با عنوان يتحق يجآنها، در نتا. گسترش دادند
دانشگاه  ينكاركنان ا ينآن در ب هاي و مؤلفه "OCB"، گزارش كردند كه "كرمانشاه يدانشگاه راز

نامطلوب  يتاز وضع يدو، حاكهر  ي،و صادق يان يو ملك يميمق يجنتا). 7( نداشت يمطلوب يتوضع
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 يرفتارها يبررس«، با )1387(و همكاران  ينيدر ادامه، حس. بوده است يسازمان ديشهرون يرفتارها
 ين، اذعان داشتند كه ب»مقطع متوسطه يرانتفاعيو غ يكاركنان مدارس دولت يندر ب يسازمان يشهروند

در بعد  يكه كاركنان مدارس دولت يا نهگو وجود داشت؛ به ي، تفاوت معنادار"OCB"آنها در مقدار 
د وجدان، احترام و ابعادر  يانتفاعيرباالتر بودند و كاركنان مدارس غ ي،شهروند يلتو فض ستينوعدو
 ).2(را به خود اختصاص دادند  يباالتر يانگينم ي،و جوانمرد يمتكر

مثال،  راي؛ باند كرده بررسيتهران  يكاركنان شهردار ينرا در ب "OCB" يزپژوهشگران نبرخي 
 ي،نوعدوست( يسازمان يشهروند يگانة رفتارها عوامل سه ي، به بررس)1387(شاهبندرزاده و همكاران 

 ينكاركنان، در خصوص توجه به ا ينب ركه د يدندرس يجهنت ينپرداختند و به ا) يتيو شخص يرخواهيخ
تهران  يشهردار ةگان 22مناطق  يقتحق يندر ا ينهمچن. وجود نداشت يگانه، تفاوت معنادار عوامل سه

مناطق، متوسط ارزش عوامل  ينا ينشدند كه در ب يمتقس Cو  B.Aصورت  به يقيبه سه منطقة تحق
 ). 3(مشاهده نشد  يتفاوت معنادار ونسبت بود  ها به يك نمونه ين، در ب"OCB"گانة  سه

هاي  را در سازمان يمانساز يشهروند يرفتارها يزمحققان نبرخي ، يبررس يقات موردتحق ينب در
 يبه بررس يو .كرد، اشاره )1388( يتوان به مراد ، ميزمينه يندر ا .بودند كرده يبررس يورزش

"OCB" يكه مقدار رفتارها يدرس يجهنت ينا بهاستان كرمانشاه پرداخت و  يبدن يتكل ترب ةدر ادار 
را  يمشابه يافتة ينچن .)24( بود اداره در حد متوسط به باال ينكاركنان ا يندر ب يسازمان يشهروند

 يمل يتةدر كم يسازمان يشهروند يرفتارها يبررس با يگزارش كرده است؛ و يزن) 1388( يارياله
ابعاد  يناز ب يو بعد جوانمرد يانگينم يشترينو تواضع، ب يمداشت كه بعد تكر ز، ابرايكو پارالمپ يكالمپ

 ). 1(اد مقدار را به خود نسبت د ينكمتر ي،مورد بررس

چراكه با  ،مطلوب است يهر سازمان يبرا يسازمان يشهروند يرفتارها يق،تحق ياتبا توجه به ادب
 ).5(ارتباط دارند  يسازمان وري و بهره يستمس ينگهدار ي،شغل يتهمچون رضا يمهم يسازمان يرهايمتغ

 يكار يطبهبود مح يا يجادرا با ا يسازمان يشهروند يرفتارها توانند مي يرانمطالعات مد يجنتا براساس
 يااستخدام  ياانتخاب  يندهايبه فرا، زور و اجبار متوسل شدن به يجا مثبت، پرورش دهند و به

ها،  سازمان شود، ه ميظطوركه مالح همان). 23(كنند  يجادرفتارها را ا ينتا ا كننداتكا  پذيري جامعه
را به  ينهزم يدبا اند،  يمداكار يشافزاعمده در  جهشي يازمندجهان سوم كه ن يدر كشورها ويژه به

 هاي يتو ظرف ها ييتوانا يات،تجرب  خاطر تمامي يببا ط يرانشانفراهم سازند كه كاركنان و مد اي گونه
نخواهد شد، مگر آنكه اصول و  يسرامر م ينا. يرندكار گ هب ياهداف سازمان ياعتال راستايخود را در 
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گونه  ينا ياده سازيپ يالزم برا يو بسترها ييشناسا يسازمان يشهروند رهايقواعد مربوط به رفتا
تهران با  ياست كه سازمان ورزش شهردار ينحاضر ا يقتحق ياساس ةلئمس رو، ينازا. ندشورفتارها فراهم 
 يناساس، مقدار ا ينبرخوردار است؟ بر ا يتياز چه وضع ي،سازمان يرفتار شهروند هاي توجه به مؤلفه

 ي،آداب اجتماع ي،جوانمرد( يكه شامل چهار بعد اصل) 1997(دل نت ماير و همكاران براساس م فتارهار
  .شد يبررس ،)16(رفتارهاست  يناز ا) يوجدان و نوعدوست

 "OCB" يزاندر م يشناخت يتجمع يرهاينقش متغ يبررس يق،تحق يناز اهداف ا يگرد يكي 
 يكسوان يها يافته ينه،زم يندر ا .بود "نس" يق،تحق ينا يشناخت يتجمع يرمتغ يناول. بود يانپاسخگو

 اركنانكه ك يا گونه وجود دارد؛ به يارتباط معنادار "OCB"سن و  يننشان داد كه ب) 2007( يوو و
سن و  ين، ب)1388( ياريو اله) 1384( يميهرچند، مق). 25(دارند  يباالتر "OCB"تر،  مسن

"OCB" ير،دو متغ ينا ين، ب)1387(و همكاران  نييحس .)1 ، 5(گزارش نكردند  يارتباط معنادار 
 يشهروند فتارهايسن كاركنان بر مقدار ر يشو ابراز داشتند كه با افزا يافتندرا  يارتباط معنادار

 ). 6(گزارش كرد  يزن) 1388( يرا مراد يمشابه يافتة ينچن .)4( شود افزوده مي يزآنها ن يسازمان

بر طبق اظهارات اورگان . بود "يتجنس" يق،تحق يندر ا يمورد بررس يشناخت يتجمع يرمتغ يندوم
مورد توجه باشد؛  "OCB" ةكنند ييناز عوامل تع يكيعنوان  به تواند مي يت،، جنس)1995( يانو را
 يها تيفعال يبه اجرا يشتريب يلشده باشد كه زنان، تما يرفتهپذ گونه ينكه ممكن است، ا ينحو به
"OCB" ،هاي يژگيبه و يشتررفتارها را ب ينمحققان، ا .دارند يجتماعو آداب ا ينوعدوست مانند 

، ارتباط )1388( ياريو اله) 1388( ي، مراد)1384( يميمق). 17(دهند  زنان نسبت مي يتيشخص
، ابراز داشتند )1387(و همكاران  ينيحس .)1 ، 5، 6(نكردند  يداپ "OCB"و  يتجنس ينب ي رامعنادار

خود نشان  يقدر تحق يزن) 2002(سان  .)2(دارند  يباالتر "OCB"ن، كه كاركنان زن نسبت به مردا
 ينكه،جالب توجه ا .دهد را نشان مي يتفاوت معنادار "OCB" يدر اجرا "يتجنس"داد كه عامل 

 ). 21(گزارش كردند  "OCB" يسرپرستان، از مردان، نسبت به زنان، مقدار كمتر

نشان داده  يقات،تحق. بود "سابقة اشتغال"ه شد، به آن پرداخت يقتحق ينكه در ا يريمتغ ينآخر
داف ). 11(كار و كاركنانش دارند  يطاز مح يمتفاوت، ادراكات متفاوت ةاست، كاركنان با سطوح تجرب

 ).10( دهند از خود بروز مي ييباال روندي، ابراز داشت كه كاركنان با سابقة اشتغال باال، مقدار رفتار شه)2007(
 يارتباط معنادار "OCB"و  يسابقة كار ين، ب)1387( يو صادق يان يو ملك) 1384( يميهرچند، مق

، ارتباط )1387(و همكاران  ينيو حس) 1388( ي، مراد)1388( يارياله ي،؛ ول)5 ، 7(گزارش نكردند 
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در كاركنان با سوابق  يسازمان يشهروند يكه رفتارها شتندابراز دا ير،دو محقق اخ .يافتند يمعنادار
  ). 1، 2، 6(در كار خود دارند  ياست كه سابقة كمتر يياز آنها يشترباالتر، ب يشغل

 

  روش تحقيق
و  يدانياطالعات، از نوع م يروش گردآور. است گرفتهانجام  يليتحل -حاضر، به روش توصيفي يقتحق

مان ساز ةگان 22مناطق ) نفر 90(كارشناسان  ةكلي يقجامعة آماري تحق. پرسشنامه بود يقابزار تحق
نفر  75اطالعات  يول بود، يآمار ةبرابر جامع يقتحق ينمورد نظر در ا ةنمون. بودتهران  يورزش شهردار

به محقق، از  ندادن علت مخدوش بودن و برگشت نفر به پانزده ةبود و پرسشنام يقابل بررس) درصد 83(
عنوان  به ي،سازمان يندرفتار شهرو يق،تحق يندر ا يمورد بررس يرهايمتغ. كنار گذاشته شد يق،تحق
 يآور جمع يبرا. وابسته مدنظر قرار گرفتند يرمتغ منزلة و سن به يتوابسته و سابقة اشتغال، جنس يرمتغ
پرسشنامة مربوط به . و رفتار شهروندي سازماني استفاده شد يشناخت ها، از دو پرسشنامة جمعيت داده

 12 يكه دارا) 16(، طراحي شد )1997(ير و همكاران رفتار شهروندي سازماني، با استفاده از ابزار نت ما
؛ )1،2،3سؤاالت(بعد جوانمردي : ند ازا سنجد كه عبارت را مي ارهارفت ينا يال است و چهار بعد اصلؤس

 يندر ا). 10،11،12سؤاالت(و نوعدوستي ) 7،8،9سؤاالت(؛ باوجدان بودن )4،5،6سؤاالت( يآداب اجتماع
، )3(، نظري ندارم )2(، مخالفم )1(صورت كامالً مخالفم  به اي ليكرت هپرسشنامه، از طيف پنج گزين

  .دشاستفاده ) 5(و كامالً موافقم ) 4(موافقم 
هاي مختلف و كسب نظرهاي افراد  پرسشنامة مورد نظر، با انجام مصاحبه ييروا يينتع يبرا 

خصيصة مورد نظر ها همان  د كه پرسششعمل آمد و اطمينان حاصل  الزم به متخصص، اصالحات
از روش آلفاي  ي،سازمان يتعيين پايايي پرسشنامة رفتار شهروند يبرا همچنين،. سنجند محقق را مي

از آمار  ي،شناخت يتسازمان دادن به اطالعات جمع يبرا يق،تحق يندر ا). α=75/0(د شاستفاده  نباخكرو
 منظور بهو  كولموگروف اسميرنوف ها از آزمون داده يعنرمال بودن توز يبررس يمناسب و برا يفيتوص

  . شد دهطرفه استفايك يانسوار يلمستقل و تحل يت ي،ا نمونه يك ياز ت آمار استنباطي
  

  هاي تحقيق نتايج و يافته
نفر  32مرد و ) درصد 3/57(نفر  43كه در تحقيق شركت كردند،  ينفر 75، از 1جدول نتايج براساس 

تا  26، بين )درصد 7/54(كنندگان  هاي تحقيق، بيشتر شركت براساس يافته. زن بودند) درصد 7/42(
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ها كمتر از يك سال سابقة اشتغال  از نمونه) درصد 3/13(نفر  10 همچنين. سال سن داشتند 30
 يزنفر ن) درصد 8(نفر  6سال، و  5تا  3) درصد 7/10(نفر  8سال،  3تا  1) درصد 68( نفر 51داشتند؛ 

  .باالي پنج سال سابقه داشتند

 ها توزيع و درصد فراواني متغيرهاي مورد بررسي در بين نمونه. 1جدول 

)نفر(فراواني   متغيرهاي مورد بررسي درصد 
 زن 7/42 32

 مرد 3/57 43 جنس
 جمع 100 75
 سال25تا21 16 12

 سن
 سال30تا26 7/54 41
 سال35تا31 7/18 14
 سال36باالي 7/10 8
 جمع 100 75
 زير يك سال 3/13 10

 سابقة اشتغال
 سال3تا1 3/69 52
 سال5تا3 7/10 8
 سال5باالي 7/6 5
 جمع 100 75

  
موجود در بين  "OCB"از مباحث ديگر اين پژوهش، بررسي مقدار ميانگين و انحراف استاندارد 

ارشناسان، در حد در بين ك "OCB"كه مقدار  ، مشخص شد2براساس جدول . هاي تحقيق بودنمونه
). عدد يك و حداكثر آن عدد پنج فرض شد "OCB"حداقل (، )6/3 ± 42/0(تقريباًً خوبي قرار داشت 

  :دست آمد گونه به اين "OCB"اين ميانگين، در بين ابعاد چهارگانة 
و بعد  2/4 ± 55/0؛ با وجدان بودن 7/3 ± 72/0؛ آداب اجتماعي 58/2 ± 79/0در بعد جوانمردي 

 .9/3 ± 67/0تي نوعدوس

اين نتايج، حاكي از آن بود كه بعد باوجدان بودن، بيشترين ميانگين و جوانمردي، كمترين مقدار را 
) 58/3 ± 5/0(و مردان ) 6/3 ± 3/0(در بين زنان  "OCB" همچنين، ميانگين. به خود اختصاص داد

كارشناسان با  "OCB"گين در بين سوابق شغلي، نشان داد، ميان "OCB"بررسي . تقريباً برابر بود
 56/3±57/0سال  5تا  3؛ 59/3 ±4/0سال  3تا  1؛ 66/3 ±45/0سابقة شغلي كمتر از يك سال برابر با 



 1394 خرداد و تير، 2شمارة ، 7دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

198

در ميان كساني كه  OCBشود ميانگين  كه مالحظه مي گونه همان. بود 79/3 ±36/0سال به باال  5و 
در ميان  "OCB"نشان داد ميانگين  همچنين، نتايج. سال داشتند، بيشتر بود 5سابقة شغلي باالي 

 59/3 ± 37/0سال  35تا  31؛ 57/3 ± 47/0سال  30تا  26؛ 63/3 ± 37/0سال  25تا  21كارشناسان 
ها در بين سنين مختلف، تقريباً ها نشان داد ميانگيناين بررسي. بود 56/3 ± 42/0سال  36و باالي 

  ).2جدول (يكسان بودند 
  ها در نمونه "OCB"ار آمار توصيفي مقد. 2جدول 

 حداكثر حداقل M sd)نفر(nمتغير
 58/4 5/2 756/342/0رفتار شهروندي سازماني

 33/4 1 7558/279/0جوانمردي
 5 67/1 757/372/0آداب اجتماعي
 5 67/2 752/455/0با وجدان بودن
 5 2 759/367/0نوعدوستي

 جنسيت
 58/4 5/2 326/33/0زن
 33/4 8/2 49/0 58/3 43 مرد

سابقة 
 اشتغال

 5/4 83/2 1066/345/0سال1زير
 58/4 83/2 5259/34/0سال3تا1
 33/4 5/2 856/357/0سال5تا3

 17/4 42/3 579/336/0سال5باالي

 سن

 4 83/2 1263/337/0سال25تا21

 58/4 5/2 47/0 57/3 41 سال 30تا  26
 5/4 17/2 1459/337/0سال35تا31

 17/4 83/2 865/342/0سال36باالي
75جمع در هر متغير

 

بين مردان و زنان، در سازمان ورزش شهرداري تهران از آزمون  "OCB"براي بررسي تفاوت ميانگين 
شت تي مستقل استفاده شد؛ نتايج نشان داد كه بين ميانگين دو جنس، تفاوت معناداري وجود ندا

)05/0>P  73= ( -0/ 19و (T) ( 3جدول.(  
  در بين زن و مرد OCBمستقل در مقايسة ميانگين  tنتايج آزمون . 3جدول 

انحراف ميانگين تعداد ها گروه
 استاندارد

t
 شده محاسبه

درجة 
 Pمقدار آزادي

 84/0 73 - 19/0 3/0 6/3 32 زن
4358/349/0 مرد
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هاي مختلف ، در گروه"OCB"، نشان داد، تفاوت معناداري بين ميانگين نتايج آزمون آنووا يكطرفه
  ).4جدول () P<05/0(ها، وجود ندارد  سني و سوابق شغلي نمونه

بين سوابق شغلي و سنين مختلف  "OCB"نتايج آزمون آنووا يكطرفه در مقايسة ميانگين . 4جدول 
  هانمونه

 متغير
مجموع 
 مجذورات

df 
ميانگين 
 مجذورات

F P 

سوابق 
 شغلي

 071/0 3 214/0 گروهيبين
 74 166/13 مجموع 182/0 71 952/12 گروهيدرون 76/0 391/0

 96/0 103/0 019/0 3 57/0 گروهيبين سن
 

در بين كارشناسان سازمان ورزش شهرداري تهران تقريباً  "OCB"همچنين، نتايج نشان داد مقدار 
كه ) 58/2 ± 79/0(جز بعد جوانمردي  عيت، در بين تمام ابعاد آن، بهاين وض). 6/3 ± 3/4(مطلوب بود 

  ).5جدول (وضعيت نامطلوبي داشت، مشاهده شد 
  و ابعاد آن OCBاي براي بررسي مقدار مطلوبيت  نمونه نتايج آزمون تي يك. 5 جدول

 N m Sd متغير رديف

ميانگين 
  استاندارد
  شده

حد 
پايين 
فاصلة 
 اطمينان

حد 
باالي 
 فاصلة
 اطمينان

t 
وضعيت 
 متغير

1 OCB 75 6/3 42/0 3 51/3 69/3 182/12 مطلوب 
 نامطلوب -566/4 67/2 49/2 3 79/0 58/2 75 جوانمردي 2

 مطلوب 566/8 78/3 62/3  3 72/0 7/3 75 آداب اجتماعي 3

 مطلوب 328/18 26/4 14/4  3 55/0 2/4 75 باوجدان بودن 4

 مطلوب 666/11 98/3 82/3 3 67/0 9/3 75 نوعدوستي 5

  
  گيري بحث و نتيجه

تهران و با  يدر سازمان ورزش شهردار ي،سازمان يرفتار شهروند يتاين تحقيق، با هدف تعيين وضع
در اين تحقيق، مقدار ميانگين رفتار شهروندي . گرفتانجام  يشناخت يتجمع يرهايبر متغ يدتأك

 ةدهند نشان يافته، اين. بود) 6/3 ± 42/0(با  كه برابرگيري شد  سازماني كارشناسان سازمان اندازه
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 يزن "OCB"ابعاد  يبررس. تهران است يرفتارها در سازمان ورزش شهردار ينخوب ا يباًتقر يتوضع
احتماالً، . داشتند يمطلوب ، وضعيت)58/2 ± 79/0( يجز بعد جوانمرد از آن بود كه تمام آنها به يحاك
و  يبه مباحث ادار يدطوركه با راً جذب سازمان شده و هنوز، آنياخ ي،مورد بررس هاي نمونه ينكها يلدل به

متفاوت  يند تا حدودا از سازمان، با آنچه مواجه هايشان برداشت رسد نظر مي به اند، واقف نشده يسازمان
 ضعاز و يتابراز شكا شان و بنابراين،آمدن سطح تحمل يينموجب پا مسئله ينممكن است، هم. باشد

  .منجر شده است ي،تبع آن به نامطلوب بودن بعد جوانمرد و احتماالً بهموجود شده 
با توجه به اينكه حداقل مقدار اين رفتار (آمده  دست به يمقدار رفتار شهروند يق،تحق يجبراساس نتا

، باالتر از .)عدد يك و حداكثر آن عدد پنج در نظر گرفته شد) يكرتل(شده  كار گرفته به ياسدر مق
) 1387(و همكاران  يان كيو مل) 1384( يميمق يجبا نتا يافته، ينا. خوبي بود يباًر حد تقرمتوسط و د

، )1387(چون شاهبندرزاده و همكاران  يپژوهش محققان يجاست كه نتا يدر حال ينا. )5 ، 7(بود  يرمغا
 تحقيقات). 1،  3، 6(راستاست هم يقتحق هاي يافتهبخش از  ين، با ا)1388( ياريو اله) 1388( يمراد

 يطيكه سازمان، به مح شود موجب مي ان،سازم يكدر  "OCB"نشان داده است، باال بودن سطح 
داشته  يتر مد، عملكرد بهتر و اثربخشاكار يروهايو با جذب ن ودش يلتبد يتكار و فعال يجذاب برا

 ند نقطة قوتيتوا ، در سازمان ورزش شهرداري تهران مي"OCB"اساس، اين مقدار  ينبر ا). 4(باشد 
 تواند رفتارها، مي ينگونها ةوجودآورند عوامل به هسازمان ب توجه مسئوالن ترديد، يب .محسوب شود

تبادل  يةدر نظر توان را مي "OCB"باال بودن مقدار  ينظر يلدل. شوسازمان  ياييساز رشد و پو ينهزم
تا  شود سازمان، موجب مي يسوگرفته از  اقدامات صورت يه،نظر ينجو كرد؛ براساس او جست ياجتماع

مانند ارتباطات، آموزش، (كرده است  يگذار يهآنها سرما يكاركنان، احساس كنند سازمان برا
كه كاركنان، براساس هنجار مقابله به مثل،  ينجاست؛ ا...)فرصت ارتقا، پاداش، حقوق و  يري،گ يمتصم
انجام دهند كه به نفع  يو بخواهند كار باشندبه سازمان داشته  يتا احساس مثبت شوند مي يختهبرانگ

 يشو افزا يجادنوع نگرش در كاركنان، موجب ا ينكه ا رود اساس، احتمال مي ينبر ا). 10(سازمان باشد 
  . دشودر سازمان  يشهروند يرفتارها

كنندگان در  اين است كه شركتجوان،  يباًدر اين سازمان تقر "OCB"از داليل باال بودن ميزان 
و همة آنها نيروهاي متخصصي بودند كه در راستاي  يبدن يترشتة ترب آموختگان دانش يق،تحق اين

تناسب  يناستنباط كرد كه ا توان مي ين،كار گرفته شدند؛ بنابرا تخصص خود در يك سازمان ورزشي به
تبع آن به  شده و به يروان يو كاهش خستگ يرفتگ يلشغل و تخصص، احتماالً موجب كاهش تحل
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 يگر،د يلدل. دشوسازمان منجر  يندر كارشناسان ا يشهروند يو بروز رفتارها يعملكرد فرد يشافزا
وجود  اند و شايد سازمان شده ينر وارد ازمان با يكديگكارشناسان هم ينر ابيشتباشد كه  ينا تواند مي

و در آنها  يندر ب يشهروند يرفتارها يشآنها، به افزا ينب يادز يميتو صم يدوست ي،حس همكار
  .سازمان منجر شده باشد

 هاي ها با توجه به ويژگي نمونه ين، در ب"OCB"مقدار  يپژوهش، بررس يناهداف ا يگراز د 
ها نشان داد،  يافته .شد يبررس "سن" يركه نخست، متغ بود يقتحق ينمورد نظر در ا يشناخت يتجمع

تفاوت  هرانت يش شهردارمختلف، در سازمان ورز يندر كارشناسان با سن "OCB" يانگينم ينب
) 1384( يميمق يقتحق يجبا نتا يافته، ينا. رد شد يقاساس، فرض تحق ينوجود نداشت و بر ا يمعنادار
 يها يافتهآمده، با  دست به يجةاست كه نت يدر حال ينا .)1 ، 5(دارد  خواني، هم)1388( ياريو اله

، 25(، تناقض دارد )1388( ديو مرا) 1387(و همكاران  يني، حس)2007(، داف )2007( يوو و يكسوان
كمتر از  يسازمان، سن يندرصد كارشناسان ا 71باشد كه حدود  ينتناقض، ا ينا يلدل يدشا). 2 ، 6، 10
 35 يدرصد آنها باال 10و تنها  35تا  31 يندرصد ب 19حدود  يزن يماندهدرصد باق 29داشتند و از  30

 يشو گرا يلم يسن به سمت جوان بودن، تا حدود يمنحن يچولگ ينرسد، ا نظر مي به. سال داشتند
همسو كرده و به عدم تفاوت  ير،متغ ينبر ا يدبا تأك يشهروند يكارشناسان را به سمت بروز رفتارها

  .آنها منجر شده است يندر ب يمعنادار
ها نشان داد  يافته. شد يبررس يقتحق يناست كه در ا يگريد يشناخت يتجمع ير، متغ»يتجنس«

 يجبا نتا يافته، ينا .در كارشناسان زن و مرد وجود نداشت "OCB" يانگينم ينب يكه تفاوت معنادار
دارد  ي، همخوان)1388( ياريو اله) 1384( ي، مراد)1384( يمي، مق)2007( يوو و يكسوان يقتحق

شتند زنان ، كه ابراز دا)1387(و همكاران  ينيو حس) 2001(هاي سان  ؛ ولي با يافته)1 ، 5، 6، 25(
 .)2 ، 21(دارند، مغاير است  "OCB"نسبت به مردان تمايل بيشتري براي مشاركت در رفتارهاي 

  ).17(خود آوردند  ي را در نتايج تحقيق، نيز چنين گزارش مشابه)1995(اورگان و رايان 
 يجتابا ن يافته، ينا. بود "سابقة اشتغال"كه در اين تحقيق به آن پرداخته شد،  يآخرين متغير

گرچه در ا .)5 ، 7(دارد  خواني، هم)1387(و همكاران  يان يو ملك) 1384( يميچون مق يمحققان يقتحق
و ) 1388( يريا، اله)1387(و همكاران  يني، حس)2007(اين تحقيق بر خالف نتايج تحقيق داف 

، 6، 10( سوابق شغلي كارشناسان، تفاوت معناداري گزارش نشد "OCB"بين ميانگين ) 1388( يمراد
سابقة شغلي پنج سال به باال، باالترين مقدار  ها مشخص شد كه كارشناسان داراي ولي در بررسي .)1 ، 2
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"OCB"  تفاوت، در  ي،كه از لحاظ آمار ها بود بودن حجم نمونه يينپا يلدل به يدو شا) 79/3(را داشتند
درصد  93ها نشان داد كه حدود  رسيهمچنين، بر. متفاوت، معنادار نبود يبا سوابق شغل هاي گروه ينب

با توجه به اين  .آنها باالي پنج سال سابقة شغلي داشتند درصد از 6پاسخگويان، كمتر از يك سال و تنها 
مدت اشتغال آنها، به نبود تفاوت معنادار، در مقدار  رسد كه اين نزديكي و يكساني نظر مي ها، به يافته

"OCB" آنها منجر شده باشد.  
منظور و  ينبه هم .داشت ينامطلوب يتوضع يطوركه ذكر شد، بعد جوانمرد تحقيق، همان در اين

از اندازه  يشنكنند كه مشكالت را ب يافراد، سع يي،گرا مثبت يتضمن تقو يدبا يت،وضع ينبهبود ا يبرا
را رفت از مشكالت موجود  برون ياز وضع سازمان، راهكارها يتگله و شكا يجا هبزرگ جلوه دهند و ب

و ابعاد مرتبط با آن، در بين كارشناسان سازمان ورزش شهرداري  "OCB"مقدار  ين،همچن. دنبال كنند
 يورزش شهروند ةاز آنجا كه اين سازمان، سازماني جوان در عرص. تهران در حد تقريباً خوبي قرار داشت

اين وضعيت نسبتاً  .تبه خدمت درآورده اس راتعداد زيادي نيروي جوان و متخصص  يزبوده و اخيراً ن
گونه رفتارهاي  اين ينكه،ا يلدل به .ت سازمان مدنظر قرار گيردعنوان يكي از نقاط قو تواند به مطلوب، مي

شود تا در راستاي حفظ و  انجامد، به مسئوالن سازمان پيشنهاد مي شهروندي به اثربخشي سازمان مي
ها براي حفظ و  شك، ناديده گرفتن انگيزاننده يب. را تدارك ببينند افزايش اين وضعيت، اقدامات الزم

تبع آن در  بخش در بين كارشناسان و به تواند به كم شدن اين رفتارهاي باارزش و ترقي يبهبود شرايط، م
 ماعيفرااجت يها نهفته در ارزش هاي يزهكه انگ شود مي يشنهادبه مسئوالن، پ رو، ازاين. سازمان بينجامد

به خوب  يلمثل تما(هاي مرتبط با سازمان  يزهو انگ) يگرانارتباط با د يجادبه كمك و ا يلمثل تما(
 ي، برا)2001(و پنر  يوكسكه به اذعان ررا) سازمان، احترام به آن و تعهد به سازمان يبودن برا

 يةله، با نظرئمس ينا. كنند يتدر سازمان تقو) 19(ند ا مهم  يسازمان يشهروند يمشاركت در رفتارها
  .است پذير يهكه ذكر شد توج يدرون يزةانگ

 يرفتارها ي،كار يط، كه ابراز داشت سازگار كردن مح)2008(جانسون  يقتحق يجبا توجه به نتا
 يجادرسد، ا نظر مي به ،)13(شود  سازمان منجر مي يتو به موفق دهد ميو نوعدوستانه را ارتقا  يعبد

 راستايدر  توانداحتماالً ب ي،شهروند يرهاابعاد رفتا هاي يژگيو يةبر پا يمناسب سازمان يطشرا
 سازي راستا، فرهنگ يندر ا شود، مي يشنهاداساس، پ ينبر ا. مفيد واقع شود "OCB"سازي  فعال

، كه )2008(و همكاران  يلالو يقتحق يجبا توجه به نتا ين،همچن. يردكاركنان صورت گ يندر ب اي يژهو
 ، پيشنهاد)24(اند  ثر دانستهؤسرپرستان از آنها، م ابييكاركنان را در ارز يشهروند ينقش رفتارها
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 يران،مد يكاركنان، از سو يابيدر ارز يارزش محور يكعنوان  رفتارها در سازمان، به گونه ينا شود مي
  .يرندمورد توجه قرار گ
و  ي، بين كارشناسان با سنين، سوابق شغل"OCB"تحقيق نشان داد، در ميانگين  يجاز آنجا كه نتا

هاي  مسئوالن امر، اين امكان را دارند كه برنامه .مختلف، تفاوت معناداري وجود نداشت هاي سيتجن
متغيرها،  ينا خود را در خصوص پيشبرد رفتارهاي شهروندي سازماني، بدون در نظر گرفتن مالحظات

در  يمانساز يشهروند يرفتارها يتمشخص شد كه وضع يق،تحق يندر ا. و به اجرا بگذارندكنند تدوين 
شود كه در خصوص  مي يشنهادمحققان پ يگربه د رو، ينقرار دارد؛ ازا يسازمان در حد نسبتاً مطلوب ينا

 يقشود تحق مي يشنهادپ ين،همچن. ندسازمان به انجام برسان ينرا در ا يقاتيآنها، تحق يحفظ و ارتقا
در  يردرگ يرهايمتغ يراظ كردن ساباالتر و لح ة، با تعداد نمونOCBرا با در نظر گرفتن ابعاد  يمشابه

  .به انجام برسانند يورزش هاي سازمان يگرسازمان و در د ينا

  و مĤخذ منابع
در  يسـازمان  يشده و رفتـار شـهروند   ادراك يسازمان هاي يتحما ةرابط"). 1388. (محبوبه ياري،اله .1

  .دانشگاه شمال ،ارشد يكارشناس ةنام يانپا ."يكو پاراالمپ يكالمپ يمل يكارشناسان آكادم
 يبررسـ " ).1387. (پور، ابراهيم؛ عبـدالملكي، صـابر و عبـدالملكي، جمـال     حسيني، سيد احمد؛ زارع .2

مقطـع   يدولتـ  يـر و غ يدر كاركنـان مـدارس دولتـ    يسـازمان  يرفتـار شـهروند   يتوضع يا يسهمقا
-1، صص دانشگاه تهران يريتمد ةدانشكد ي،سازمان يرفتار شهروند يكنفرانس مل يناول ."متوسطه

17. http://www.civilica.com/Papers-NCOCB01 =يريتمـد -يملـ -كنفـرانس -يناول-
  html.يسازمان-يشهروند-رفتار

ــد  .3 ــاهبندرزاده، حمي ــا   ؛ش ــودي، عليرض ــه و محم ــت، فاطم ــا"). 1387( .حقيق ــابيو ارز ييشناس  ي
توجـه كاركنـان    يـزان و كـاربرد آن در سـنجش م   يسـازمان  يار شـهروند هاي مرتبط با رفتـ  شاخص
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http://www.civilica.com/Papers-NCOCB01=رفتـار -يريتمـد -يمل-كنفرانس-يناول-
  html.يسازمان-يشهروند

  .انتشارات سمت :چاپ اول، تهران ."]يرفتار فرد[ يرفتار سازمان يريتمد"). 1386. (ينپور، آر يقل .4
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