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 .1عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،ایرا .
 .2عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی سناباد گلبهار ،ایرا .
تاریخ دریافت۱۹۱۱/2۱/21 :

تاریخ پذیرش۱۹۱۱/۱2/2۱ :

چکیده
هدف :جو سازمانی میتواند به رفتار سازمانی مربیان ورزشی جهت دهد .هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه جـو
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مربیان ورزشی نواحی بسیج شهر مشهد است.
روششناسی :روش پژوهش توصیفی  -همبستگی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که دادههـای آن بـه
صورت میدانی جمعآوری شده است 72 .نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب و به پرسشـنامه
استاندارد  ۹2عبارتی جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشـنامه اسـتاندارد  ۱1عبـارتی رفتـار شـهروندی سـازمانی
اورگان و کانوسکی پاسخ دادند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو روش آمار توصیفی و آمـار اسـتنباطی بـا کمـر
نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.
یافتهها :نتایج بهدستآمده از تحقیق نشان داد که بین جو سازمانی و مؤلفههای آن (بهجز مؤلفه فاصلهگیـری) بـا
رفتار شهروندی سازمانی مربیان ورزشی نواحی بسیج شهر مشهد رابطهی مثبتی وجود دارد و این رابطـه در مؤلفـه
روحیه گروهی بیشتر از سایر مؤلفههای جو سازمانی بوده است.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که با ایجاد جو مثبت سـازمانی مـیتـوان
رفتار شهروندی را در پایگاههای بسیج توسعه داد.
واژههای کلیدی :جو سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی ،مربیان ورزش ،نواحی بسیج.



نشانی الکترونیر نویسندۀ مسئولehs.asadollahi.spr@iauctb.ac.ir :

فهیم دوین و اسداللهی :دوفصلنامة علوم ورزشی و توان رزم ،دوره  ،2شماره  ،1پاییز و زمستان 2911

فرهنگ سازمانی بوده و موجب تسهیل در به کارگیری
نیروی انسـانی و بـروز رفتارهـای مناسـب شـهروندی
سازمانی و تأخیر فرسـودگی شـغلی مـیشـود ،جایگـاه
ویژهای دارد .از آن مهمتـر ،بحـث رابطـه دسـتگاهی و
جامع میان ایـن عناصـر کـارکردی درونسـازمانی ،در
ارتباط مستقیم با نیـروی انسـانی اسـت .اهمیـت ایـن
موضوع در آموزش وپـرورش کـه بـه شـدت بـا تغییـر
سیاست ها و راهبردها روبرو اسـت ،اهمیتـی دوچنـدان
پیدا میکند (صادقی.)۱۹۱۱ ،
در دنیایی که مـا در برابـر جـزر و مـد اطالعـات قـرار
گرفتهایم ،یکی از نقشهای مهمی که دبیران میتوانند
در الگوی آموزشی جدید بـازی کننـد ،حمایـت دانـش
آموزان را در برابر تراکم داده ها است .دبیران میتواننـد
د ر هدایت دانش آموزان به سوی عملکرد هر چه بهتر،
تأثیرگذار باشند .آنها همچنین میتوانند به ایـن افـراد
کمر کنند تا مهارت های خود را در زمینـه اسـتعدادی
خود تقویـت کننـد (ابـرلین و ریچـارد .)2221 ،نیـروی
انسانی کارآمد جزئی از شاخص های عمده برتـری هـر
ارگان آموزشی است .دبیران وفـادار ،متخصـص ،دارای
انگیزه قوی ،از نیازهای اساسی هر مدرسه و جزء منابع
با ارزش آن تلقی میشود .کارکنانی که بتوانند فراتـر از
نقش خود ،در انجام وظایف ،هر چه بهتر عمـل کننـد.
این امر تنها در صورتی ممکن میشود کـه کارکنـان از
محیط کار خود راضی بوده و از جو سازمانی کـه در آن
اشتغال به کار دارند ،احساس رضایت داشـته باشـند .در
این صورت است که آنها نیـز بـا تعامـل بـا یکـدیگر،
سبب به وجود آمدن جوی مثبت در محـیط کـار خـود
شده و مـیتواننـد سـبب بـاال رفـتن آگـاهی و اشـاعه
فرهنگ در جامعه شـوند .دبیـران آموزشـگاهی وظیفـه
مهمی در تربیت نسل آینده بر عهده دارند .اگر آنها از
شرایط محیط کار خود راضـی باشـند ،وظـایف خـود را
بهتر انجام میدهند (کاسترو و همکاران 2227 ،و آپلبام

مقدمه
در طی سال های اخیر ،تحقیقات بسیار زیادی در رابطه
با افزایش عملکرد و بازدهی کارکنان سازمانها صورت
گرفته است و عـواملی همچـون هنجارهـای گروهـی،
ساختار سازمانی ،عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی به
عنوان متغیرهای زمینهای ،جهـت توسـعه شـهروندان،
مورد شناسایی واقع شدهانـد .جـو سـازمانی موضـوعی
است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمـرو رفتـار
سازمانی راه یافته است .به دنبال نظریـات و تحقیقـات
جدید در حوزه مـدیریت ،جـو سـازمانی دارای اهمیـت
روزافزونــی شــده و یکــی از مباحــث اصــلی و کــانونی
مدیریت را تشکیل داده است (قاسمی .)۱۹۱۹ ،ارزیـابی
میان جو سازمانی حاکم و رفتار شهروندی ،میتواند بـه
نوعی ،مسئله تصمیمگیری نیـز تلقـی شـود کـه در آن
تمایالت روش مند میان متغیر ها موجب برقراری روابط
درونی می گردد .امروزه در عصری به سر میبـریم کـه
شاید به سبب شتاب روزافزون رقابت در محیط صنایع،
بــهکــارگیری و اســتفاده مناســب از ابزارهــای نــوین و
سرمایه های انسانی سازمان و تأکید بر نیروی انسانی و
دانش آن ،سـرمایه معنـوی سـازمان محسـوب شـده و
نقش مؤثری در بقاء در این محیط فراهم میکنـد؛ امـا
متأسفانه با توجه به گسترش روزافـزون سـازمان هـا از
نظر شـاخص هـای مـالی و همچنـین عـدم توجـه بـه
مؤلفه های انسانی خود ،موجب به وجود آمـدن جـو نـا
مناسب سازمانی شده است  .۱ازایـنرو ،لـزوم توجـه بـه
نیروی انسانی ،به عنوان عنصـری کـه در سـازمان بـه
عنوان شهروند مشغول بـه فعالیـت بـوده و متغیرهـای
زیادی در بروز رفتار مناسب شـهروندی وی تأثیرگـذار
میباشد ،ضروری است (حسـینی و کریمـی .)۱۹۱2 ،از
طرف دیگر ،بـه کـارگیری راهبردهـای مناسـب منـابع
انسانی که پشتیبان جـو سـازمانی مناسـب بـر مبنـای
1. Ying and Yang, 2010
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مناســب برخــوردار مـیباشــد ،ازایـنرو روایــی آن نیــز
قابل تأیید است .قابلیت اعتماد پرسشـنامههـای مـورد
استفاده در این تحقیق با کمر آزمون آلفـای کرونبـا
به ترتیب برای پرسشنامه اورگان و کانوسـکی  2/1۹و
برای پرسشنامه هالپین و کرافـت  2/12گـزارش شـد.
همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفـای
کرونبا مورد تأیید قرار گرفت .برای تجزیـه و تحلیـل
داده ها در این پژوهش ،از دو روش آمار توصیفی و آمار
استنباطی استفاده شـده اسـت .در بخـش توصـیفی ،از
جداول توزیع فراوانی و شاخص های مرکزی (میانگین)
و پراکندگی (انحراف معیار) بهره گرفته شد .در بخـش
آمار استنباطی با توجه به فرضـیههـای تـدوینشـده از
آزمون های کولوموگروف  -اسمیرنف برای تعیین نرمال
بـودن متغیرهـا و آزمــونهـای همبسـتگی پیرســون و
آزمون رگرسیون چند متغیره جهت سنجش فرضـیههـا
با کمر نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده شد.

و همکاران .)2227 ،ازاینرو این پژوهش درصدد اسـت
به بررسی میـزان جـو سـازمانی و رابطـه آن بـا رفتـار
شهروندی سازمانی مربیان ورزشی نواحی بسـیج شـهر
مشهد بپردازد تا از نتایج آن جهت بهبـود ایـن شـرایط
استفاده شود .این امر رضایت مربیـان و ورزشـکاران را
تأمین خواهد نمود .با عنایت به اینکه نواحی بسـیج بـه
عنوان مراکزی که نقش به سزایی در باال بردن سـطح
فرهنگ و اشاعه اطالعات در جامعه ایفا میکننـد ،نیـاز
است تا مربیان ،وظایف خود را بـه نحـو احسـن انجـام
دهند .با توجه به مطالب فوق ،محقق در ایـن پـژوهش
این سؤال را مطرح می کند که آیا بین جـو سـازمانی و
رابطه آن با رفتار شهروندی سـازمانی مربیـان ورزشـی
نواحی بسیج شهر مشهد رابطهی معنیداری وجود دارد
یا خیر؟
روششناسی پژوهش
با توجه به موضوع و فرضیهها ،تحقیق حاضر به لحـاظ
هــدف از نــوع کــاربردی و از حیــث روش توصــیفی و
همبستگی است .اطالعات موردنیاز به شیوه میـدانی و
غیر میدانی جمعآوری گردیده است .پژوهشگر در ایـن
تحقیق به منظور جمع آوری اطالعات مورد نیاز خـود و
تکمیل پرسشنامه ها ،از شـیوه میـدانی اسـتفاده نمـوده
است .در تحقیق حاضـر ،جامعـه آمـاری کلیـه مربیـان
ورزشی نواحی بسیج شهر مشـهد بـه تعـداد  ۱21نفـر
می باشد .نمونه تحقیـق بـا اسـتفاده از فرمـول جـدول
مورگان 72 ،نفر بـه صـورت تصـادفی انتخـاب شـدند.
اطالعات مورد نیاز برای انجـام تحقیـق بـا اسـتفاده از
پرسشـنامه اسـتاندارد جــو سـازمانی هـالپین و کرافــت
( )2222و رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی
( )۱۱۱7جمـــعآوری گردیـــد .بـــا توجـــه بـــه آنکـــه
پرسشــنامههــای مــورد اســتفاده ،اســتاندارد بــوده و در
تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفتـه و از پایـایی

یافتههای پژوهش
نتایج نشان داد که تعداد  72نفر پاسـخگویان در حجـم
نمونه از جامعه آماری ،تعداد  22نفر ( ۹2/1درصـد) زن
و تعــداد  71نفــر ( 72/2درصــد) مــرد هســتند .از نظــر
گروه های سنی ،بیشترین افراد در سنین  ۹7تا  71سال
به تعـداد  ۹2نفـر ( 77/1درصـد) قـرار دارنـد .از نظـر
تحصـیالت ،تعــداد  77نفــر ( 71/2درصــد) لیســانس و
تعداد  2۱نفر ( 2۱/۹درصد) فوقلیسانس هستند .از نظر
سابقه خدمت ،بیشترین افـراد بـا تعـداد  27نفـر (۹1/1
درصد) با سابقۀ  22سال به باال میباشند.
نتایج آزمـون کولمـوگروف اسـمیرنوف نشـان داد کـه
دادههای جمعآوری شده دارای توزیع نرمال میباشند.
بین مؤلفه های جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
رابطه معنیداری وجود دارد (جدول .)۱
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جدول  .2آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین مؤلفههای جو سازمانی و رفتار شهروندی
رفتار شهروندی سازمانی

متغیر مالک
متغیر پیشبین

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

جو سازمانی

2/۹۱

2/22۱

روحیه گروهی

2/1۱

2/222

مزاحمت

-2/2۱1

2/22۱

صمیمیت

2/21

2/222

عالقهمندی

2/۹1

2/222

مالحظهگری

2/۹۱

2/2۱2

فاصلهگیری

2/2۱

2/22۱

نفوذ و پویایی

2/21

2/272

تأکید بر تولید

2/۹۱

2/22۱

سازمانی ،قدرت پیش بینـی رفتـار شـهروندی را دارنـد
(جدول  2و  .)۹بـرای تعیـین مـدل پـیش بینـی رفتـار
شهروندی برحسب مؤلفه های جو سازمانی ،رگرسـیون
چند متغیره مورد استفاده قرار گرفته است.

همان طور که در جدول  ۱مشاهده میشود با توجـه بـه
مقدار ضریب همبستگی پیرسـون و سـطح معنـیداری
بین جو سازمانی و مؤلفه های آن بـا رفتـار شـهروندی
سازمانی ،رابطه معنیداری وجود دارد .مؤلفـههـای جـو

جدول  .1تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره (وابسته رفتار شهروندی سازمانی)
منبع

مجموع

تغییرات

مربعات

درجه آزادی

میانگین
مربعات

اثر رگرسیونی

۱72/127

1

۱۱2/72۱

باقیمانده

۱27۹/۹۱۹

11

2۱/21۱

جمع کل

2227/۱۱۱

77

4

R2

2/722

R

2/71۹

آماره F

1/۹۱۱

p-value

2/222
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جدول  .9رابطه بین هر کدام از ابعاد جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی
آماره t

p-value

7/172

2/222

۹/7۹7

2/22۱
2/227

کارکردها

B

مقدار ثابت

۹7/72۹

روحیه گروهی

2/۱۱7

2/7۹۹

مزاحمت

-2/111

-2/۹۱2

-2/۱22

صمیمیت

2/2۹2

2/2۱۹

2/۱۱2

2/۱۱۹

عالقهمندی

2/212

2/۱۱7

2/1۱1

2/7۱1

مالحظهگری

2/212

2/227

2/۱17

2/121

فاصلهگیری

2/217

2/22۱

2/۱11

2/11۱

نفوذ و پویایی

2/۱۱۱

2/2۱۱

2/7۱2

2/17۹

تأکید بر تولید

2/2۱2

2/۹۹1

2/۹2۱

2/221

Beta

مالحظه گری  ،2/227برای بعـد فاصـلهگیـری ،2/22۱
برای بعد نفوذ و پویایی  2/2۱۱و در نهایت بـرای بعـد
تأکید بر تولید  2/۹۹1بـوده اسـت کـه از نظـر آمـاری
معنادار نبودهاند ( .)p-value>0/05مدل پـیش بینـی را
میتوان به صورت زیر ارائه داد:

بر اساس جدول فوق ،مقدار آماره  Fبرابر بـا  1/۹۱۱در
سطح اطمینان  1درصد از مقدار بحرانی جدول بزرگتر
است؛ ازاینرو بین ابعاد جو سازمانی و رفتار شهروندی،
همبستگی چندگانه معناداری وجود دارد ( (P <2/21به
عبارتی میتوان گفت که مؤلفه های جو سازمانی قدرت
پیش بینی رفتار شهروندی را دارند .ضریب همبسـتگی
چندگانه  2/7۹و ضریب تعیین اصالحشده  2/۹1اسـت.
بنابراین  ۹1درصد از واریانس متغیـر رفتـار شـهروندی
سازمانی با ترکیبی از ابعـاد جـو سـازمانی قابـل تبیـین
است .بقیه تغییرات مربوط به عوامل ناشناخته دیگـری
است که در مطالعه وارد نشده است.
نتایج جدول فوق نشان میدهد ضرایب بتـا ابعـاد جـو
سازمانی ،روحیـه گروهـی  2/7۹۹و مزاحمـت - 2/۹۱2
بــوده اســت کــه از لحــاظ آمــاری معنــادار مــیباشــد
( ) p-value<0/05اما ضرایب بتا برای بعـد صـمیمیت
 ،2/2۱۹بــرای بعــد عالقــهمنــدی ،2/۱۱7بــرای بعــد

۹7/72 +2 /7۹۹ X1 – 2/۹۱2X2
+2/2۱۹ +
2/۱۱7
+ 2/227
+2/22۱ + 2/2۱۱ +2/۹۹1
= Y

 :Yرفتــار شــهروندی ســازمانی :X1 ،روحیــه گروهــی،
 :X2مزاحمــت و  :X3صــمیمیت : ،عالقــهمنــدی،
 :مالحظــهگــری : ،فاصــلهگیــری : ،نفــوذ و
پویایی : ،تأکید بر تولید از بین دو متغیر معنادار ،بعـد
منفی مزاحمت بیشترین تأثیر را در پیشبینی دارد.
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مشابه ،موفق تر خواهند بـود .ازایـنرو ،موضـوع رفتـار
شهروندی سازمانی یکی از محورهـای اصـلی مباحـث
مدیریتی سازمان ها محسوب می شود .مـدیرانی موفـق
قلمداد می گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه ،به تولید
و توسعه و بهبود وضعیت جو سازمانی ،نائل گردنـد .بـا
توجه به همه موارد فوق ،عوامل بهبودی جو سازمانی و
مؤثر بر رفتار شـهروندی از اهمیـت شـایانی برخـوردار
است .نتایج ایـن تحقیـق ،گویـای آن اسـت کـه گـام
برداشتن در راستای بهبـود رفتـار شـهروندی مربیـان،
یکی از مهمترین راههایی است که سازمانهـا را یـاری
میدهد تا عالوه بر بهرهمندی از مزایای جـو سـازمانی
مناسب ،بتوانند محیطـی آکنـده از رفتارهـای مناسـب
شهروندی را فراهم آورند و به دسـتاوردهای مهمـی در
این خصوو دست یابند .رفتارهای شهروندی سازمانی
پیامدهای مهمی برای سازمانها و کارکنانشـان دارنـد.
بروز این رفتارها مـی توانـد سـبب افـزایش عملکـرد و
کارایی سـازمانی شـود و از سـوی دیگـر چنانچـه ایـن
رفتارهـا از سـوی مـدیران سـازمان مشـاهده شـود ،در
هنگام ارزیابی رفتـار کارکنـان در قضـاوت آنـان تـأثیر
میگذارد (مرادی.)۱۹۱۱ ،
همانطور که بیان شد ،بـین روحیـه گروهـی بـا رفتـار
شـهروندی ســازمانی ارتبـاط معنــاداری وجــود دارد .در
پژوهشــی کــه توســط قاســمی ( ،)۱۹۱۹کـــاملی و
عباس زاده ( ،)۱۹۱2حسنی و کریمی ( ،)۱۹۱2کـاظمی
( ،)۱۹۱2هاشـــمی ( ،)۱۹۱2کوســـتا ( )22۱7روک اوه
( ،)22۱۹انجام شد ،نشان داده شد که نتایج با پـژوهش
حاضـر همسـو بـوده و بـین روحیـه گروهـی بـا رفتـار
شهروندی سازمانی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین مزاحمت با رفتار شهروندی سازمانی ،ارتباط منفـی
و معناداری وجود دارد .با توجه به نتیجه به دسـت آمـده
مىتوان به این اصل رسید که در صـورت عـدم وجـود
مشــکالت در طــرز اداره ســازمان و برطــرف کــردن

بحث و نتیجهگیری
تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به فرضیات پـژوهش
نشان می دهـد کـه میـان ابعـاد جـو سـازمانی (روحیـه
گروهی ،مزاحمت ،صمیمیت ،عالقـه منـدی ،مالحظـه
گری ،فاصله گیری ،نفوذ و پویایی و تأکید بـر تولیـد) و
رفتار شهروندی مربیـان ورزشـی نـواحی بسـیج شـهر
مشهد ،ارتباط معنـیداری وجـود دارد؛ زیـرا در تمـامی
موارد ،مقدار ضرایب همبستگی بهدستآمـده در سـطح
 2/21درصد معنادار است .بنابراین بـا توجـه بـه نتـایج
جداول ،فرضیات پژوهش با اطمینان  ۱1درصـد تأییـد
می گردد .دراین باره ،رابطه کلـی جـو سـازمانی و رفتـار
شهروندی مستقیم است؛ یعنی بهبود جو سازمانی باعث
میشود که آنها وظـایف شـغلی خـود را بهتـر انجـام
دهند .این موضوع در نتیجه ،باعـث بهبـودی وضـعیت
پایگاه در نیل به اهـدافش مـیشـود .بـهعبـارتدیگـر
می توان گفت رفتار شهروندی مربیان افزایش مییابـد.
نکته دیگر اینکه بیشترین ضریب همبستگی مربوط به
روحیه گروهی است .ازاینرو میتوان گفت که هراندازه
مربیان احساس کنند در تصمیم گیری ها دخیل بـوده و
در جلسات اداری و اجتماعات به صورت فعـال شـرکت
داده شوند ،به همان اندازه آنها نیز سعی میکنند عمل
متقابل انجام داده و ضمن ارائه تصویری مثبت و فعـال
از ورزش پایگاه در میان جامعه ،به همان میـزان رفتـار
شهروندی بیشتری از خود نشان دهند.
بین پژوهشـگران توافـق کلـی وجـود دارد کـه روحیـه
گروهی به اثربخشی سازمانی منجر میشـود (صـفائی،
 .)۱۹۱۱افزایش روحیه گروهی در مربیـان ،باعـث دیـد
مثبت سنت به باالدستان و پایگاه میشـود .بـر اسـاس
پژوهش هـای متعـدد ایـن مطلـب پذیرفتـه شـده کـه
سازمان های برخوردار از سطوح باالی رفتار شهروندی،
عملکرد سـازمانی بهتـری خواهنـد داشـت (حامـدی و
امیرخیــزی )۱۹۱۱ ،و در نتیجــه از ســایر ارگــانهــای
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می شود .این موضوع با پژوهش های حسنی و کریمـی
( ،)۱۹۱2کاظمی ( ،)۱۹۱2هاشمی ( )۱۹۱2نیـز همسـو
بود.
بین فاصله گیری و رفتار شـهروندی سـازمانی ،ارتبـاط
معنیداری وجود دارد .با توجه به نتـایج بـهدسـتآمـده
می توان به این نتیجه رسید کـه هرگـاه مـدیر کـه بـه
عنوان فردی مستقل و فاصلهگیر شناخته میشود ،رفتار
صمیمانه پیشه کند ،با زیردستان خود ارتبـاط دوسـتانه
برقرار کند ،باعث افزایش رفتـار شـهروندی سـازمانی
کارکنان می شود .این موضوع بـا نتـایج پـژوهشهـای
قاسمی ( ،)۱۹۱۹کاملی و عباسزاده ( ،)۱۹۱2حسـنی و
کریمــی ( ،)۱۹۱2کــاظمی ( ،)۱۹۱2هاشــمی ()۱۹۱2
همسو بوده و تأییدکننده یافتههای مذکور میباشد.
بین نفوذ و پویایی و رفتار شهروندی سـازمانی مربیـان
ورزشی نواحی بسیج شـهر مشـهد ،ارتبـاط معنـیداری
وجود دارد .با توجه به نتایج بهدستآمده مـیتـوان بـه
این نتیجه رسید که هرگاه مدیران و فرماندهان رفتاری
پویا و پرتالش در مدیریت پایگاه پیشـه کننـد ،از ایـن
طریق مـیتواننـد الگـوی خـوبی بـرای هـدایت سـایر
زیردستان که در اینجا مربیان هستند ،ایجاد کننـد و از
طریق الگو قرار دادن خود باعث بـه حرکـت واداشـتن
سایر اعضای تیم شوند .ایـن موضـوع باعـث افـزایش
رفتار شهروندی سازمانی میشود .این موضوع با نتـایج
پــژوهشهــای قاســمی( ،)۱۹۱۹کــاملی و عبــاسزاده
( ،)۱۹۱2حســنی و کریمــی ( ،)۱۹۱2کــاظمی (،)۱۹۱2
هاشمی ( )۱۹۱2همسو بوده و تأییدکننـده یافتـههـای
مذکور میباشد.
بین تأکید بر تولید و رفتار شهروندی سـازمانی ،ارتبـاط
معنیداری وجود دارد .با توجه به نتـایج بـهدسـتآمـده
می توان به این نتیجه رسید که نظارت مستقیم و رابطه
تنگاتنــگ و صــمیمی بــین فرمانــده پایگــاه و مربیــان

مشـکالتی کـه باعـث ایجـاد تـداخل در مسـئولیتهــا
می شود ،این مسئله بر وضعیت رفتار سـازمانی دبیـران
بســیار تأثیرگــذار بــوده و بــرعکس افــزایش ایــن
عوامل ،باعث کاهش میزان رفتار شهروندی مـیشـود.
نتایج پژوهش های قاسمی ( ،)۱۹۱۹کاملی و عباسزاده
( ،)۱۹۱2حســنی و کریمــی ( ،)۱۹۱2کــاظمی (،)۱۹۱2
هاشمی ( ،)۱۹۱2تأییدکننده یافته های مذکور می باشد.
ولی با نتایج پژوهش روک اوه ( )22۱۹همسو نبود.
بین صـمیمیت و رفتـار شـهروندی سـازمانی ،ارتبـاط
معنیداری وجود دارد .با توجه به نتـایج بـهدسـتآمـده
می توان به این اصل رسـید کـه کارکنـان و مربیـان از
روابط گرم و دوستانه با یکدیگر لذت می برند کـه ایـن
مسئله باعث برطرف شدن بخشی از نیازهای اجتماعی
می شود؛ لذا افزایش مثبت رفتار شهروندی را به دنبـال
دارد .نتــایج پــژوهشهــای قاســمی ( ،)۱۹۱۹کــاملی و
عباس زاده ( ،)۱۹۱2حسنی و کریمی ( ،)۱۹۱2کـاظمی
( ،)۱۹۱2هاشمی ( )۱۹۱2تأییدکننده یافته های مـذکور
هستند.
بین عالقه مندی و رفتار شـهروندی سـازمانی مربیـان
ورزشی نواحی بسیج شـهر مشـهد ،ارتبـاط معنـیداری
وجود دارد .با توجه به نتایج بهدستآمده مـیتـوان بـه
این نتیجه رسید که مربیان خالق می توانند در راستای
رشد و تعالی اهداف تربیتبدنی و ورزش گام برداشته و
از طرفی رفتار شهروندی آنها نیز افزوده میشود .این
موضوع بـا پـژوهش هـای حسـنی و کریمـی (،)۱۹۱2
کاظمی ( ،)۱۹۱2هاشمی ( )۱۹۱2نیز همسو بود.
بین مالحظه گری و رفتار شهروندی سازمانی ،ارتبـاط
معنیداری وجود دارد .با توجه به نتـایج بـهدسـتآمـده
می توان به این نتیجه رسید کـه هرگـاه رفتـار مـدیر و
افراد باالدست ،گرم ،صمیمانه و همراه با عدالت باشـد،
ایــن مســئله باعــث افــزایش رفتــار شــهروندی آنهــا
7
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 عملکـرد بهتـر و،ورزشی باعـث بهبـود جـو سـازمانی
 ایـن موضـوع.افرایش رفتار شهروندی مربیان می شود
 کــاملی و،)۱۹۱۹( بــا نتــایج پــژوهشهــای قاســمی
 کـاظمی،)۱۹۱2(  حسنی و کریمی،)۱۹۱2( عباس زاده
) همس ـو بــوده و تأییدکننــده۱۹۱2(  هاشــمی،)۱۹۱2(
.یافتههای مذکور میباشد
به طورکلی بین جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
مربیان ورزشی نواحی بسیج شهر مشهد ارتباط معنیدار
 با توجه به نتایج بهدستآمده مـیتـوان بـه.وجود دارد
این نتیجه رسید که بهبود جو سازمانی یـا بـه عبـارتی
بهبــود درک مربیــان از ناحیــه و پایگــاهی کــه در آن
 باعث میشود که آنـان وظـایف،مشغول به کار هستند
شغلی خود را بهتر انجام داده و در نتیجه باعث بهبودی
وضعیت پایگاه در نیل به اهدافش می شود و در نتیجـه
 این موضوع با.رفتار شهروندی مربیان افزایش می یابد
 کاملی و عباسزاده،)۱۹۱۹( نتایج پژوهش های قاسمی
) و۱۹۱2(  کـاظمی،)۱۹۱2(  حسنی و کریمـی،)۱۹۱2(
 همسو بوده و تأییدکننـده یافتـههـای،)۱۹۱2( هاشمی
.مذکور میباشد
در مجموع مـىتـوان نتیجـه گرفـت کـه برخوردهـای
 در ایجاد روابط مسـتحکم،صحیح و مناسب در سازمان
 بنابراین مىتوان از طریق برقراری تعامل.مؤثر مىباشد
 روابط قوی بین اعضاء،مناسب با همه اعضای سازمان
ایجـاد و زمینـه الزم را بـرای ایجـاد رفتـار شــهروندی
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