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 چکیده
فرد پذیري سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی کارکنان با درنظر گرفتن نقش میانجی تناسب     تأثیر جامعه بررسی  حاضر  یقهدف از تحق

نان  روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماري پژوهش کلیۀ کارک   بود.  محیط در ادارات ورزش و جوانان استان لرستان  
ــتان به تعداد        ــتان لرس ــمار بود و حجم نمونۀ آماري برابر با تعداد      یري از نوع کل گنمونه نفر بود. روش  147ادارات ورزش و جوانان اس ش

شنامه   س شنام  نفر بود. ابزار تحقیق  136دریافتی به تعداد  يهاپر س صوري و  2015ۀ ازدمیر (پر حتوایی آن م) بود که پس از ترجمه، روایی 
) 91/0نباخ (به تأیید یازده نفر از استادان متخصص رسید. روایی سازة آن با تحلیل عاملی تأییدي بررسی و پایایی آن با ضریب آلفاي کرو      

هاي تحقیق یهفرض اختاري در بررسی  س  –ها و از مدلسازي مسیري   یانگینمي اطالعات و ارائۀ بنددسته یفی براي تأیید شد. از آمار توص  
داري داشت. تناسب فرد معناي سازمانی تأثیر فتار شهروندرمحیط و  -یري سازمانی بر تناسب فرد پذجامعهاستفاده شد. نتایج نشان داد    

سازما    - شهروندي  شت و در نهایت مدل تحقیق با  معنانی تأثیر محیط نیز بر رفتار  ساس      هادهدادار دا شت. بر این ا سبی دا  برازش منا
ــتان باید با تأکید بر  ــتان لرس ــازند. را در کارکنا آن يارتقایري، امکان پذجامعهي هامؤلفهمدیران ادارات ورزش و جوانان اس ن فراهم س

ازمانی س فرد با حرفه و نیازهاي شغلی توجه کنند تا زمینۀ افزایش رفتار شهروندي   همچنین در استخدام و کارگزینی کارکنان به تناسب   
 در کارکنان ایجاد شود.
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 مقدمه

ترین منبع که منابع انسانی ارزشمند، مهمدر زمانی

 شرایطی که سایردر  آیند ومیشمار ها بهاستراتژیک سازمان

 منابع سازمان و حتی فناوري پیشرفته، بدون حضور منابع

در جذب و  هاسازمانشود، یمانسانی فرهیخته ناتوان تلقی 

ي هاچالشبا  هاتخصصها و یتقابلنگهداري کارکنانی با 

  ).1( اندمواجهفراوانی 

 سازمان را باهاي بیرون ها و منشکارکنان جدید ارزش

ها آورند و در مقابل، سازمانخودشان به داخل سازمان می

هاي درونی سازمان آشنا ها و منشکوشند آنها را با ارزشمی

پذیري سازمان فرایندي است که طی و سازگار کنند. جامعه

ها و رفتارهاي آن کارکنان جدید خود را با ارزش

پذیري، فرد جامعه دهند. در فرایندمی سازمانی تطبیقدرون

هاي هاي الزم را براي ایفاي نقشدانش و اطالعات و مهارت

آموزد و آورد، فرهنگ سازمانی را میدست میسازمانی به

ها، رفتارها و دانش اجتماعی مناسب ها، تواناییارزش

واردها براي پذیري تازه). جامعه2گیرد (سازمانی را یاد می

شده در ارد، زیرا تأثیرات پذیرفتهاي دها اهمیت ویژهسازمان

هد چند ماه اول بر رفتار و عملکرد کارمندان ماندگار خوا

پذیري شامل چهار بعد آموزش، تفاهم، ابعاد جامعه ).3بود (

پذیري و انداز آینده است. جامعهحمایت همکاران و چشم

ابعاد آن اغلب موجب پیامدهاي مختلفی مانند رضایت 

شود رفتارهاي مطلوب سازمانی می شغلی، تعهد شغلی و

)4.( 

پذیري سازمانی داراي ابعادي به این شرح است: جامعه

شده از طرف هاي ارائهدریافت آموزش؛ شامل دریافت مهارت

ها در سازمان، چگونه خود را ارزیابی کردن، این آموزش

ها نهادها براي ترویج و ارتقاي سازگاري کارکنان در سازمان

شود. تفاهم؛ شامل چگونگی ادراك ا میطراحی و اجر

شود. هاي خود و سازمان مینقش عملیات سازمان و فهم

                                                           
1 . Saks & Ashforth 

حمایت کارکنان؛ در موضوع حمایت کارکنان، این پرسش 

شود که کارکنان همکاري و پشتیبانی اعضاي مطرح می

هاي مثبت کنند. این بعد تعاملسازمان را چگونه ارزیابی می

شود. ه را در سازمان شامل میگرانۀ همکارانو حمایت

انداز از آیندة سازمان انداز از آیندة سازمان؛ در چشمچشم

ها و شود که کارکنان فرصتاین پرسش مطرح می

کنند. این هاي سازمان را در آینده چگونه ارزیابی میپاداش

اندازهاي شغل خود و بعد ادراکات کارکنان را از چشم

شود که در آن به کار مل میپذیرش آن را در سازمانی شا

) یک مدل 1977( 1ساکس و اشفورد). 5پردازند (می

پذیري سازمانی را ارائه دادند فرایندي چندسطحی از جامعه

اي بر پذیري سازمانی آثار پیامدي گستردهکه طبق جامعه

سطح سازمان، گروه و افراد دارد. در سطح فردي 

ار مهمی مانند هاي اثرگذطور تجربی مدلپژوهشگران به

جایی و عملکرد رضایت شغلی باالتر، تعهد سازمانی، جابه

). در این اثنا، شماري از مطالعات 6شغلی را آزمون کردند (

به شناسایی متغیرهاي میانجی پرداختند. آنها دریافتند که 

چارچوب شناختی، خودکارامدي، اضطراب و فشار بین 

گري نقش میانجی پذیري و پیامدهاي آنهاي جامعهبرنامه

)، 1997). با این حال، ساکس و اشفورد (7کنند (می بازي

جایی کمتر، خاطرنشان کردند غیر از عملکرد شغلی و جابه

پیامدهاي رفتاري شهروندي سازمانی و غیبت از کار بررسی 

)، به عملکردهاي 2006(2). کوپر و اندرسون6اند (شده

تار شهروندي فرانقشی پرداختند و بیان کردند که رف

پذیري کمتر مورد سازمانی در مطالعات مربوط به جامعه

 ). 8توجه قرار گرفته است (

ها بدون تمایل افراد به همکاري قادر به توسعۀ سازمان

اثربخشی خود نیستند، تفاوت همکاري خودجوش و اجباري 

اهمیت زیادي دارد. در حالت اجباري فرد وظایف خود را در 

شده در قوانین و استاندارهاي تعیین راستاي مقررات و

2 . Cooper & Anderson 
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دهد، سازمان و صرفاً در حد رعایت الزامات انجام می

ها، که در همکاري خودجوش و آگاهانه افراد کوششدرحالی

هاي خود به انرژي و بصیرت خود را براي شکوفایی توانایی

برند. امروزه در ادبیات نوین مدیریت کار مینفع سازمان به

خودجوش و آگاهانۀ افراد در سازمان تحت  از رفتارهاي

برد. اگرچه تعاریف عنوان رفتار شهروندي سازمانی نام می

زیادي دربارة رفتار شهروندي سازمانی ارائه شده، همۀ آنها 

) نشأت گرفته است که 1988(1نوعی از تعریف ارگانبه

گوید: رفتار شهروندي سازمانی شامل رفتارهاي اختیاري می

ست که جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیماً کارکنان ا

توسط سیستم رسمی پاداش سازمان درنظر گرفته 

شود، ولی میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش نمی

 ). 9دهد (می

ناپذیر مدیریت رفتارهاي فراتر از انتظارات جزء جدایی

گونه شوند و مشارکت کارکنان در اینعملکرد محسوب می

موفقیت سازمان را در پی دارد. رفتار شهروندي رفتارها 

 سازمانی این است که اثربخشی و کارایی سازمانی را از

طریق مشارکت در تغییر و تحول منابع انسانی خالقیت و 

). محققان دربارة رفتار 10بخشد (سازگاري بهبود می

شهروندي سازمانی اتفاق نظر ندارند. شاید بتوان گفت 

هاي شده دربارة ابعاد و مؤلفهبندي ارائهمعتبرترین تقسیم

) ارائه شده 1998رفتار شهروندي سازمانی توسط ارگان (

شود. این ابعاد هاي مختلف استفاده میاست که در تحقیق

منظور دهنده که بهدوستی: رفتارهاي یارياند از: نوععبارت

کمک به همکاران در زمینۀ وظایف و مسائل سازمانی توسط 

گیرند. وجدان کاري یا سازمان انجام می یک عضو

شناسی: رفتارهایی که فرد را در انجام دادن وظایف وظیفه

کنند؛ مانند خود، باالتر از سطح مورد انتظار، هدایت می

شناسی در انجام وظایف. جوانمردي: رفتارهایی که در وقت

                                                           
1 . Organ 
2 . Polat 

هاي مثبت جاي شکوه و شکایت از سازمان بر جنبهآنها به

شود؛ مانند غرولند نکردن در مورد مسائل أکید میسازمان ت

اهمیت سازمان. ادب یا نزاکت: رفتارهاي جزئی و بی

اي که از ایجاد مسئله و مشکل در محل کار مؤدبانه

کنند؛ مانند کمک کردن به دیگران براي جلوگیري می

جلوگیري از بروز مشکل یا اقدام براي کاهش مشکالت 

ا فضیلت مدنی: رفتارهایی که دیگران. آداب اجتماعی ی

هاي مربوط به سازمان فعالیت دهندة مشارکت فرد درنشان

هستند؛ مانند انجام کاري که در حیطۀ کاري فرد نیست، 

مطالعات ). 11بخشد (اما وجهۀ سازمان را بهبود می

) بر روي رفتار شهروندي سازمانی نشان داد 2009(2پولت

سازمان و کارکنان دارد،  که این رفتار فواید بسیاري براي

بخشد، کارامدي و عملکرد یمکیفیت ارائۀ خدمات را بهبود 

دهد و از پیامدهاي یمها افزایش ینههزسازمان را با کاهش 

گیري، تمایل به یمتصمآن، افزایش شرکت در فرایند 

پذیري و خشنودي از شغل توسط یتمسئولهمکاري، 

یجاد عالقه به سازمان، کارکنان است. همچنین این رفتار با ا

 ة مطلوب از نیروي کار استفادموجب جذب و 

شود. بنابراین در کاهش ترك شغل و غیبت مؤثر است یم

ها در زمینۀ مدیریت ورزشی نشان نتایج پژوهش). 12(

دهد رفتار شهروندي سازمانی در حوزة ورزش، مفهومی می

جمله  استثنایی و ارزشمند است که بر پیامدهاي سازمانی از

وري، بهبود عملکرد و رضایت مشتریان اثر اثربخشی، بهره

) در همایش مدیریت ورزشی 2008(3). روشا13گذارد (می

هاي ورزشی، رفتار آمریکا اظهار داشت که در سازمان

شهروندي سازمانی نقش مهمی دارد و زمینۀ رسیدن به 

 ).14آورد (اهداف سازمانی را فراهم می

نظران مدیریت توجه زیادي صاحبهاي اخیر، در سال

اند. تناسب محیط، معطوف داشته -را به مفهوم تناسب فرد 

3 . Rocha 
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با رضایت شغلی و تعهد، ارتباط مثبت و با میزان ترك 

). براي روشن ساختن این 15خدمت، ارتباط معکوس دارد (

موضوع، پژوهشگران اقدام به متمایز کردن انواع خاصی از 

نوعی اند که بهها مفاهیمیاین تناسب کردند. همۀ آن

دارند و  زیرمجموعۀ مفهوم تناسب فرد و محیط قرار

شغل،  -سازمان، تناسب فرد  -اند از: تناسب فرد عبارت

سازمان و سازگاري افراد با  -تناسب گروه (همکاران) 

 ).16هاي خود (حرفه

چندبعدي است که به  محیط مفهومی -تناسب فرد 

کار است و زمانی رخ  محیط -معناي سازگاري بین فرد 

هاي هر دوي آنها با هم مطابق باشد. دهد که ویژگیمی

 ها وت که دیدگاهمحیط این اس -مفهوم اصلی تناسب فرد 

سازمان بر  اي است که فرد ورفتارها نتیجۀ ارتباط دوطرفه

گرفته در این زمینه در گذارند. تحقیقات انجامهم تأثیر می

ه یجاد تناسب بود. اما اخیراً توجمورد تأثیر زمان در ا

محققان به نتایج سازمانی وجود تناسب فرد و محیط 

محیط در  -معطوف شده است. انواع مختلفی از تناسب فرد 

شغل، تناسب  -تحقیقات بررسی شده است، تناسب فرد 

–ر مورد توجه قرار گرفته و تناسب فرد سازمان بیشت -فرد 

 توجه قرار گرفته است، اماکارفرما (مافوق) کمتر مورد 

). 17بررسی جامع تناسب باید تمام موارد را در بربگیرد (

هاي فرد توان میزان تالقی ارزشتناسب فرد با سازمان را می

هاي سازمان تعریف کرد. تناسب فرد با شغل نیز با و ارزش

هاي توانایی عنوان تناسب بین شخصیت، دانش، مهارت و

). 18شود (شغل خاص تعریف می یک فرد با ملزومات یک

تناسب فرد با سازمان در مورد هماهنگی بین شخصیت، 

ها، شرایط و بافت هاي کارکنان با ارزشنیازها و ارزش

شود. هماهنگی یا ناهماهنگی بین سازمانی تأکید می

ها و رفتارهاي هاي سازمانی نگرشهاي فردي و ارزشارزش

 ).19د (دهکارکنان را تحت تأثیر قرار می

                                                           
1 . Ozdemir 

ها آن هم در پذیري در سازمانبهبود سطح جامعه

هاي ورزشی از جمله ادارات ورزش و جوانان به این سازمان

تواند در شود که از جهات گوناگون میعلت مهم تلقی می

 اثربخشی سازمان نقش مهمی را ایفا کند. آموزش و تمرین

کارکنان در خصوص وظایفشان در جهت ترویج، 

آوري هاي ورزشی همگانی و مدالزي برنامهساپرمخاطب

ها، ورزش قهرمانی، ادراك کامل آنان از محتواي برنامه

ادارات هاي مختلف جانبۀ کارکنان در بخشحمایت همه

منظور اجراي و توجیه کردن کارکنان به ورزش و جوانان

ساز اندازي زمینههرچه بهتر و دوري از هرگونه دست

 ). 20ت (اثربخشی در سازمان اس

 کارکنان در پژوهشی روي) 1394(روستایی  و مرادي

 بین معناداري و مثبت رابطۀ دادند نشان بیمارستان

 هویت سازمانی، اخالقی جو با سازمانی پذیريجامعه

 وجود سازمانی رفتار شهروندي و سازمانی تعهد سازمانی،

در تحقیقی روي کارکنان ) 2015( 1). ازدمیر21دارد (

 محیط - فرد تناسب داد نشان شهر استانبولسفیدپوست 

 شهروندي رفتار با سازمانی پذیريجامعه بین میانجی نقش

 تمام که مشخص شد ترجزئی بررسی در اما. دارد سازمانی

 شغلی، اطالعات شامل سازمانی پذیريجامعه هايمؤلفه

 با زبان و افراد عملکردي، مهارت سازمانی، اهداف و هاارزش

 مدنی فضیلت مؤلفۀ بر محیط - فرد تناسب میانجی متغیر

 همچنین. دارد داريمعنا تأثیر سازمانی شهروندي رفتار از

 میانجی نقش با سازمانی پذیريجامعه هايمؤلفه تمام

 شهروندي رفتار هايمؤلفه دیگر بر محیط – فرد تناسب

 تأثیر دوستینوع و تواضع جوانمردي، شامل سازمانی

) در پژوهشی روي 2012(2کاووس .)17دارد ( داريمعنا

معلمان ابتدایی و راهنمایی ترکیه به این نتیجه رسید که 

 شهروندي رفتار با اجرا اثربخشی و همکار از حمایت ادراك،

 هايارزش و اهداف اما داشتند، داريمعنا ارتباط سازمانی

2 . Cavus 
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 داريارتباط معنا سازمانی شهروندي رفتار با پذیريجامعه

در پژوهشی بین ) 2016( 1بدیر و افسر .)22شتند (ندا

 حمایت از ادراك دادند نشان هاهتل مدیران و کارکنان

 رفتار با سازمان - فرد تناسب بین رابطۀ در سازمانی

. دارد مؤثري نقش میانجی نقش عنوانبه سازمانی شهروندي

 شهروندي رفتار با سازمان - فرد تناسب ارتباط همچنین

 رفتار با سازمانی حمایت از ادراك ارتباط سازمانی،

جا  خود شغل در که کارکنانی بین در سازمانی شهروندي

 و سورات ). پوهانگتونگ،23ترند (قوي بسیار اند،افتاده

در پژوهشی که بین معلمان شمال  )2014( 2سوتیپان

تایلند انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که تعادل 

پذیري سازمانی با رفتار شهروندي شغل زندگی و جامعه

) در 2018( 3). اوتمان24داري دارد (سازمانی ارتباط معنا

پذیري سازمانی در رفتار تحقیقی در مورد نقش جامعه

المللی صلیب سرخ ن کمیتۀ بینشهروندي سازمانی کارکنا

در سه منطقۀ اربیل، دوهوك و سلیمانیه عراق نشان داد که 

پذیري سازمانی با رفتار داري بین جامعهارتباط معنا

 ).25شهروندي سازمانی این کارکنان وجود دارد (

پذیري شده بررسی تأثیر جامعهتوجه به مطالب عنوان با

نی با درنظر گرفتن نقش سازمانی بر رفتار شهروندي سازما

هاي ورزشی اهمیت محیط در سازمان -میانجی تناسب فرد

دارد، چراکه به مدیران در جهت افزایش اثربخشی و کارایی 

عنوان کند. ادارات ورزش و جوانان بهسازمان کمک می

هاي ها، باید با استفاده از پژوهشمتولی امور ورزش استان

هاي ورزشی از موفقیتسروز و کارامد زمینهعلمی به

هاي ها باشند. استان لرستان پتانسیل و توانمندياستان

ورزشی باالیی و استعدادهاي ورزشی فراوانی دارد که 

نیازمند مدیریت صحیح و حمایت هستند و انجام تحقیقات 

تواند به مدیران استان در جهت استفاده از علمی نیز می

                                                           
1.Afsar & Badir 
2. Poohongthong, Surat & Sutipan 

نشریات و مقاالت هاي موجود کمک کند. اما مرور ظرفیت

توجهی در این زمینه دارد و براساس علمی نشان از کم

وجوهاي محقق پژوهشی دربارة موضوع مورد مطالعه جست

یافت نشد که این امر ضرورت پژوهش حاضر را نمایان 

سازد. بنابراین پژوهشگر بر آن شد تا ارتباط این دو عامل می

عنوان سازمان به را در ادارات ورزش و جوانان استان لرستان

اصلی متولی ورزش استان بسنجد، زیرا عملکرد این 

ساز ها در تمامی ابعاد ورزش تأثیرگذار و زمینهسازمان

دستیابی به اهداف ورزش است. بنابراین پژوهش حاضر در 

پذیري هاست که آیا جامعهپی پاسخگویی به این پرسش

و جوانان  سازمانی بر رفتار شهروندي کارکنان ادارات ورزش

پذیري بر داري دارد؟ و آیا جامعهاستان لرستان تأثیر معنا

رفتار شهروندي کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان 

داري محیط تأثیر معنا -لرستان با نقش میانجی تناسب فرد

 دارد؟ 

 

 ی شناسروش

بود  همبستگی نوع از توصیفی و روش پژوهش حاضر،

 پژوهش آماري گرفت. جامعۀ انجام میدانی شکل به که

تمامی کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان و ادارات ورزش و 

این ادارات  ي استان لرستان بودند.هاشهرستانجوانان 

کارمند  71کارمند پیمانی،  39کارمند رسمی،  37داراي 

با توجه به تعداد  کارمند است. 147قراردادي و در مجموع 

شمار یري کلگنمونهز روش محدود جامعۀ آماري تحقیق، ا

استفاده شد و نمونۀ آماري تحقیق برابر با جامعۀ آماري بود. 

 136، تعداد هاپرسشنامهي آورجمعپس از توزیع و 

و کامل دریافت شد که همین  شدهدادهپاسخ پرسشنامه

عنوان نمونۀ آماري تحقیق درنظر گرفته شد. ابزار مقدار به

) شامل سه متغیر 2015ۀ ازدمیر (پرسشنامپژوهش 

3. Othman 
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یري سازمانی، رفتار شهروندي سازمانی و تناسب پذجامعه

که از دو بخش اول آن در این پژوهش  استمحیط  -فرد 

گویه و  24یري سازمانی داراي پذجامعهاستفاده شد. متغیر 

و اهداف  هاارزششامل اطالعات شغلی،  گانهپنجي هامؤلفه

زبان است. متغیر رفتار  سازمانی، مهارت عملکردي، افراد و

ي چهارگانه هامؤلفهگویه و  16شهروندي سازمانی داراي 

دوستی و جوانمردي است. شامل فضیلت مدنی، تواضع، نوع

ۀ مورد استفاده در این تحقیق قبل از استفاده پرسشنام

زبان، ترجمه یسیانگلتوسط متخصصان فن ترجمۀ متون 

ۀ پرسشناماد راهنما، شد. پس از ترجمه و بررسی و تأیید است

نفر از استادان مدیریت  11تحقیق براي بررسی روایی بین 

تأیید  نامهپرسشورزشی توزیع و روایی صوري و محتوایی 

با استفاده از تحلیل  پرسشنامهشد. همچنین روایی سازة 

 براساسبررسی شد.  1اس.العاملی تأییدي و روش پی.

ۀ پرسشنامنتایج آزمون پایایی، روایی همگرا و روایی واگراي 

 میانگین،( توصیفی آمار از یید شد. همچنینتأتحقیق 

 هايیژگیو توصیف براي) فراوانی درصد و معیار انحراف

 مورد دردهندگان پاسخ دیدگاه ارائۀ و شناختیجمعیت

 آمار به مربوط بخش در. شد استفاده پژوهش متغیرهاي

ساختاري به روش حداقل -ي مسیريمدلسازباطی، از استن

براي . شد براي ارائۀ مدل تحقیق استفاده مربعات جزئی

 افزارنرماز ها داده کردن خالصه ي،بنددسته وتحلیل،تجزیه

ها از یهفرضبراي آزمون  و 22نسخۀ  2اس.اسی.پاس.

 شد. استفاده اسی.ال.پاسمارت  افزارنرم

 

 هایافته

هاي جمعیت یژگیوهاي توصیفی در مورد یافته

ارائه شده است. نتایج  1در جدول  کنندگانشرکتشناختی 

 1/69درصد) و  3/63نشان داد که بیشتر کارکنان مرد (

 40تا  30بودند. سن نیمی از کارکنان بین  متأهلدرصد 

سال  10سال بود. سابقۀ کاري بیشتر کارکنان بیش از 

ان تحصیالت بیشتر آنان کارشناسی درصد) و میز 3/46(

 درصد) بود.  1/41(

 
دهندگانپاسخشناختی . اطالعات جمعیت1جدول   

 درصد فراوانی گروه متغیر

 جنسیت
3/63 مرد  
7/36 زن  

تأهلوضعیت   
9/30 مجرد  
1/69 متأهل  

 سن

سال 30کمتر از   6/9  
سال 40تا  30  7/50  
سال 50تا  41  6/31  

سال 50باالي   1/8  

 سابقه کار
سال 5زیر   4/29  

سال 10تا  5  3/24  
سال 10باالي   3/46  

 تحصیالت

6/9 دیپلم  
 11 کاردانی

9/41 کارشناسی  
دکتريکارشناسی ارشد و   5/37  

                                                           
1. PLS 2. SPSS 
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نتایج حاصل از بررسی میانگین و انحراف معیار 

بیان شده  2ي آن نیز در جدول هامؤلفهمتغیرهاي تحقیق و 

ارزشی  5هاي مورد استفاده در مقیاس پرسشنامهاست. 

کامالً «لیکرت تنظیم شده بود، به این صورت که گزینۀ 

کامالً «و در طرف مقابل گزینۀ  1داراي ارزش » مخالفم

نشان  1بود. بنابراین نتایج جدول  5داراي ارزش » موافقم

و رفتار  86/3پذیري سازمانی با میانگین دهد جامعهمی

از سطح متوسط کمی  90/3ازمانی با میانگین شهروندي س

نیز در حدود وسط قرار  47/3باالتر است. تناسب با میانگین 

پذیري، زبان با میانگین هاي جامعهداشت. از بین مؤلفه

از بقیه وضعیت بهتري داشت و مؤلفۀ تواضع بین  95/3

هاي رفتار شهروندي باالترین میانگین را داشت. در مؤلفه

بهتر  82/3تقاضا با میانگین  -لفۀ تناسب توانایی نهایت مؤ

 ها بود.از سایر مؤلفه

 
 . میانگین و انحراف معیار متغیرهاي تحقیق2جدول 

 انحراف معیار میانگین مؤلفه انحراف معیار میانگین متغیر

 76/0 86/3 پذیري سازمانیجامعه

 82/0 08/4 اطالعات شغلی
 89/0 91/3 هاارزشاهداف و 

 92/0 79/3 مهارت عملکردي

 99/0 57/3 افراد

 83/0 95/3 زبان

 71/0 90/3 رفتار شهروندي سازمانی

 78/0 93/3 فضیلت مدنی
 81/0 08/4 تواضع

 82/0 00/4 دوستینوع

 91/0 58/3 جوانمردي

 90/0 47/3 ازمانس -تناسب فرد 

 96/0 45/3 ازمانس -تناسب فرد 
 99/0 14/3 افوقم -تناسب فرد 

 98/0 82/3 قاضات -تناسب توانایی 

ساختاري و روش -ي مسیريمدلسازدر این پژوهش از 

حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. ابتدا براساس 

) و اهداف محقق مدلی 2015پیشینۀ تحقیق (ازدمیر، 

 مدل شد. در روش پی.ال.اس برازشفرضی ترسیم و بررسی 

گیري، مدل شود: مدل اندازهبخش بررسی می سه در

 .1ساختاري، برازش کلی مدل

 گیري . مدل اندازه1

گیري به سه بخش پایایی، روایی بررسی مدل اندازه

هاي هر متغیر شود. نمرات مؤلفههمگرا و واگرا تقسیم می

ها در در مرحلۀ تحلیل عاملی تأییدي محاسبه شد و مؤلفه

                                                           
1. Good of Fitness 

هاي هر شده (گویهاین بخش به عنوان متغیر مشاهده

گیري متغیر) درنظر گرفته شدند. نتایج بررسی مدل اندازه

 آمده است. 4و3اول در جد

براساس نتایج مقدار آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی 

عاملی  ). بار3است که قابل قبول است (جدول  7/0باالي 

است که  96/1و مقادیر تی باالتر  4/0هر گویه باالتر از 

)، در 4داري بارهاي عاملی است (جدول تأییدکنندة معنا

 است. گیري مناسبنتیجه پایایی مدل اندازه
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 ي روایی و پایایی مدل تحقیقهاشاخصبررسی . 3جدول 

 )AVEروایی همگرا ( )CRپایایی ترکیبی ( آلفاي کرونباخ متغیرها

 70/0 92/0 89/0 پذیريجامعه

 73/0 91/0 87/0 رفتار شهروندي

 75/0 90/0 84/0 تناسب

 
 . بار عاملی و مقادیر تی 4جدول 

 تناسب رفتار شهروندي پذیريجامعه 
 t بار عاملی t بار عاملی t بار عاملی 

     13/36 89/0 اطالعات شغلی
     30/49 88/0 هااهداف و ارزش

     46/21 84/0 مهارت عملکردي
     06/20 74/0 افراد
     84/15 80/0 زبان

   44/66 93/0   فضیلت مدنی
   71/35 90/0   تواضع

   62/18 86/0   دوستینوع
   58/10 70/0   جوانمردي

 88/29 92/0     سازمان –تناسب فرد 
 77/16 79/0     مافوق –تناسب فرد 

 84/67 88/0     قاضات -تناسب توانایی 

همچنین نتایج نشان داد که مقدار متوسط واریانس 

است و روایی  5/0براي هر سه متغیر باالتر از  1شدهاستخراج

نیز نتایج  5شود. جدول گیري تأیید میهمگراي مدل اندازه

دهد را نشان می 2الرکر –روایی واگرا براساس روش فورنل 

تر بودن جذر متوسط واریانس و با توجه به بزرگ

شدة متغیرها از همبستگی آن متغیر با متغیرهاي استخراج

 شود.گیري تأیید مییی واگراي مدل اندازهدیگر، روا

 
 نتایج روایی واگرا . 5جدول 

پذیري سازمانیجامعه متغیر شهروندي سازمانی رفتار  حیطم -تناسب فرد    
پذیري سازمانیجامعه  83/0    

77/0 رفتار شهروندي سازمانی  85/0   
حیطم -تناسب فرد   76/0  63/0  86/0  

 مدل ساختاري  .2

ي هاشاخصبراي ارزیابی مدل درونی یا مدل ساختاري، 

به ضریب تعیین و  توانیممتعددي وجود دارد که از جمله 

                                                           
1. AVE 

ضرایب مسیر اشاره کرد. ضریب تعیین یک معیار اساسی 

. است(متغیر مالك)  زادرونبراي ارزیابی متغیرهاي مکنون 

در  19/0و  33/0، 67/0مقادیر ضریب تعیین برابر با 

2. Fornell & Larcker 
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ترتیب قابل توجه، متوسط و بهي مسیري پی.ال.اس هامدل

. در مورد ضریب مسیر که معادل شودیمضعیف توصیف 

 3/0در رگرسیون است، مقادیر کمتر از  استانداردشدهبتاي 

به باال خوب تفسیر  6/0متوسط و از  6/0تا  3/0ضعیف، بین 

و  1یتي ضریب مسیر به روش بی.دارمعنا). 26( شودیم

که طوري، بهشودیموسیلۀ بررسی شاخص تی مشخص به

درنظر  دارمعنا -96/1و کمتر از  96/1مقادیر تی باالتر از 

. شاخص ضریب تعیین براي رفتار شهروندي شودیمگرفته 

نتایج میزان  براساس بود. %58و براي تناسب  %88سازمانی 

ضریب تعیین براي هر دو متغیر مالك در حد قابل توجه 

گزارش  6ي آنان نیز در جدول دارمعنااست. ضرایب مسیر و 

ي سازمانی ریپذجامعهکه تأثیر متغیر  دهدیمشده و نشان 

است و تأثیر  دارمعنابر تناسب و رفتار شهروندي سازمانی 

است. با این  دارمعنا تناسب بر رفتار شهروندي سازمانی نیز

ي ریپذجامعهحال مقادیر حاصله نشان داد که اثر مستقیم 

) بیشتر از اثر 92/0سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی (

 ). 45/0آن از طریق تناسب است ( میرمستقیغ

 

 . برازش کلی مدل3

ي با شاخص ریگاندازهدر این بخش برازش مدل 

یا  2شاخص افزونگیاشتراکی، برازش مدل ساختاري با 

ضریب تعیین و برازش کلی با شاخص نیکویی برازش 

. شاخص افزونگی فقط براي متغیرهاي شودیمي ریگاندازه

و مانند شاخص  دشویم(متغیر مالك) محاسبه  زادرون

معیار جی.او.اف توسط اشتراکی باید مقدار آن مثبت باشد. 

فرمول  ) ابداع شده است و طبق2004تنهاوس و همکاران (

) سه مقدار 2009( و همکاران 3شود. وتزلسزیر محاسبه می

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و را به 36/0و  25/0، 01/0

شاخص افزونگی  ).26اند (قوي براي جی.او.اف معرفی کرده

، همگی دهدیمو شاخص اشتراکی که کیفیت مدل را نشان 

بر این اساس برازش مدل ). 5مثبت بودند (جدول 

ها مناسب است و مقدار گیري و ساختاري با دادهدازهان

 1جی.او.اف نیز نشان از برازش قوي کلی مدل دارد. شکل 

 دهد.مدل نهایی و ضرایب مسیر را نشان می

 
 . مقادیر برازش مدل6جدول 

 ضریب تعیین شاخص افزونگی شاخص اشتراکی متغیرها
 - - 70/0 پذیري جامعه

 88/0 55/0 73/0 رفتار شهروندي
 58/0 42/0 75/0 تناسب 

 

 

 . ضرایب مسیر مدل ساختاري7جدول 
 نتیجه β( tضریب مسیر (   

 تأیید فرضیۀ تحقیق 66/18 76/0 سبپذیري به تناجامعه
 تأیید فرضیۀ تحقیق 28/16 92/0 پذیري به رفتار شهرونديجامعه

 تحقیقتأیید فرضیۀ  68/12 60/0 تناسب به رفتار شهروندي

 

                                                           
1. BT 
2. Redundancy 

3. Wetzels  

74.071.*78.* 2 === RiesCommunalitGOF
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 . ضرایب مسیر مدل نهایی تحقیق1شکل 

 

 
 ي مدل نهایی تحقیقدارمعنا. مقادیر 2شکل 

 
 گیريبحث و نتیجه

مدل اولیۀ تحقیق با روش پی.ال.اس و مدلسازي 

گیري، مدل ساختاري آزمون و برازش مدل اندازه –مسیري 

                                                           
1. GOF 

 ).1جی.او.اف=74/0ساختاري و برازش کلی مدل تأیید شد (

گیري، همچنین پایایی، روایی همگرا و واگراي مدل اندازه

ضرایب مسیر و میزان ضریب تعیین براي متغیرهاي وابسته 
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محاسبه شد و تمام مقادیر قابل قبول و از لحاظ آماري 

 دار بود. معنا

عنوان هاي سه متغیر اصلی تحقیق بهدر این مدل مؤلفه

گرفته شدند و متغیرهاي  شده درنظرهاي مشاهدهسازه

عنوان شهروندي سازمانی به پذیري، تناسب و رفتارجامعه

عاملی و مقادیر  متغیر مکنون. نتایج تحقیق نشان داد که بار

ها دار است و این مؤلفهها از نظر آماري معناتی مؤلفه

هاي قابل قبول متغیر مکنون خود هستند. در بخش سازه

عنوان پذیري بهغیر جامعهروابط مسیري ساختاري، مت

عنوان متغیر میانجی و رفتار متغیر مستقل، تناسب به

عنوان متغیر وابسته در مدل قرار شهروندي سازمانی به

پذیري سازمانی بر تناسب گرفتند. نتایج نشان داد که جامعه

)، این نتیجه به این معناست t=66/18داري دارد (تأثیر معنا

درستی اتفاق افتد، ان در سازمان بهپذیري کارکناگر جامعه

تناسب فرد با سازمان و مافوق خود بیشتر و بهتر خواهد بود 

و تناسب توانایی با تقاضاي شغلی نیز باالتر خواهد رفت. این 

پذیري ) مبنی بر ارتباط جامعه2015یافته با نتایج ازدمیر (

عنوان میانجی در ارتباط بین با تناسب و نقش تناسب به

این ). 17شهروندي همسوست ( پذیري با رفتارعهجام

دهد که هرچه فرد با معانی اصطالحات و ها نشان مییافته

کلمات کاربردي حرفۀ خود آشناتر باشد، بر شغل خود 

مسلط باشد، تأثیرگذارترین افراد سازمان خود را بشناسد، 

ها و اهداف سازمان خود را بداند، از آن حمایت کند ارزش

ستاي تحقق اهداف گام بردارد، تکالیف شغلی خود و در را

هاي عملکردي الزم را داشته باشد، را بشناسد و مهارت

تناسب بیشتري با محیط خود خواهد داشت و زمینۀ کارایی 

باالتر براي کارکنان فراهم خواهد شد. بنابراین مدیران 

پذیر شدن کارکنان خود تأکید داشته سازمان باید بر جامعه

 و زمینۀ ایجاد تناسب را براي کارکنان فراهم سازند.  باشند

 پذیري سازمانی بر رفتارنتایج نشان داد که جامعه

)، این t=28/16داري دارد (شهروندي سازمانی تأثیر معنا

پذیري و نتیجه به این معناست که با افزایش جامعه

هاي سازندة آن در کارکنان ادارات ورزش و جوانان مؤلفه

رستان، رفتار شهروندي سازمانی آنان نیز افزایش استان ل

اي و مثبت کارکنان افزایش یافته و رفتارهاي فراوظیفه

یابد و نتیجۀ نهایی آن افزایش کارایی کارکنان و موفقیت می

هاي تحقیق مرادي و سازمان است. این یافته با یافته

) و 2014)، پوهانگتونگ (2015)، ازدمیر (1394روستایی (

پذیري با دار جامعه) مبنی بر ارتباط معنا2012س (کاوو

). 24،22،21،17همسوست ( شهروندي سازمانی رفتار

اطالعات شغلی کارکنان و تسلط آنان بر زمینۀ کاري افزایش 

ها و اهداف سازمانی، خود، درك و حمایت از ارزش

هماهنگی با افراد درون سازمان و ارتباط موثر با آنان و 

ان و اصطالحات رایج سازمان و حرفۀ موردنظر آشنایی با زب

به کارکنان کمک خواهد کرد که رفتار شهروندي سازمانی 

 بیشتري از خود نشان دهند. 

شهروندي سازمانی  نتایج نشان داد که تناسب بر رفتار

کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان تأثیر 

هاي نیز با یافته)، این یافتۀ محقق t=78/12داري دارد (معنا

دار ) مبنی بر تأثیر معنا2016)، افسر و بدیر (2015ازدمیر (

). بر این 17، 23تناسب بر رفتار شهروندي همسوست (

اساس هماهنگی بین توانایی، مهارت و تحصیالت کارکنان 

هاي عالوه تناسب ویژگیبا تقاضاهاي شغلی آنان، به

سازمانی در بروز شخصی، اهداف و عالیق کارکنان با اهداف 

شهروندي سازمانی توسط کارکنان مؤثر است. نتیجه  رفتار

کارگیري کارکنان باید توجه کافی به اینکه مدیران در به

تناسب آنان با وظیفۀ موردنظر داشته باشند و همچنین در 

جذب کارکنان جدید براي سازمان نیروهایی را جذب کنند 

داشته باشند و در که تحصیالت مرتبط با ورزش و مدیریت 

 زمینۀ تخصصی ورزش داراي سابقه باشند.

پذیري سازمانی ) نشان داد که جامعهβضرایب مسیر (

) و هم غیرمستقیم و با متغیر 92/0صورت مستقیم (هم به
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) بر رفتار شهروندي سازمانی کارکنان 45/0میانجی تناسب (

فتۀ ادارات ورزش و جوانان استان لرستان تأثیر دارد. این یا

تحقیق حاضر مبنی بر نقش میانجی تناسب با یافتۀ تحقیق 

) همسوست. اما آنچه در این میان اهمیت 2015ازدمیر (

 پذیري بر رفتارتر بودن میزان اثر مستقیم جامعهدارد، بزرگ

عنوان شهروندي سازمانی است. در واقع متغیر تناسب به

ش دهد و میانجی نتوانسته است میزان تأثیرگذاري را افزای

) ناهمسوست. 2015این نکتۀ تحقیق حاضر با یافتۀ ازدمیر (

پذیري از طریق وي در تحقیق خود اشاره دارد که جامعه

تواند بر رفتار شهروندي سازمانی اثرگذار باشد و تناسب می

که )، درحالی17دهد (اثر غیرمستقیم را مورد توجه قرار می

پذیري بر م جامعهنتایج تحقیق حاضر تأکید بر اثر مستقی

شهروندي سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان  رفتار

تر، میانگین متغیرهاي تحقیق لرستان دارد. در بررسی دقیق

کمترین  47/3محیط با مقدار  –نشان داد که تناسب فرد 

مقدار را در بین سه متغیر دارد. همچنین ضریب اثر تناسب 

هاي موارد بود. یافتهشهروندي کمتر از سایر  بر رفتار

دهندگان توصیفی نشان داد که بیش از نیمی از پاسخ

تحصیالت مرتبط با ورزش نداشتند. مجموع این نکات 

محیط به اندازة کافی  -حاکی از آن است که تناسب فرد 

در ادارات ورزش و جوانان استان لرستان وجود نداشته و به 

نتوانسته است عنوان متغیر میانجی همین دلیل تناسب به

پذیري بر رفتار شهروندي سازمانی میزان اثرگذاري جامعه

اي است که باید بیشتر مورد توجه را افزایش دهد و این نکته

 و بررسی قرار گیرد.

توان گفت که رفتار شهروندي سازمانی یمدر مجموع 

اي تأثیرات زیادي یفهوظعنوان رفتار دلخواه، ارادي و فرابه

ي خدماتی همچون ادارات ورزش و جوانان هاسازمانبراي 

 سروکاراین ادارات با ورزشکاران و قهرمانان  چراکهدارد، 

دارند. افرادي که روحیۀ خاص و متفاوتی نسبت به سایرین 

ه رفتار هرچداشته و نیازمند توجه بیشتري هستند. بنابراین 

اي شهروندي سازمانی کارکنان تقویت شود، آثار مثبت آن بر

عنوان استان مستعد و در نهایت ورزش استان لرستان به

ورزش کشور شایان توجه خواهد بود. در نتیجه مدیران این 

دنبال عواملی باشند که رفتار شهروندي ادارات باید به

سازمانی کارکنان را تقویت کند. تحقیقات گذشته نشان 

ی یري سازمانپذجامعهداده بود که عوامل مختلفی از جمله 

یر داشته تأثتواند بر رفتار شهروندي سازمانی یمو تناسب 

اشاره شد. نتایج این تحقیق نیز نشان داد  آنهاباشد که به 

توانند یممحیط  –یري کارکنان و تناسب فرد پذجامعهکه 

بر رفتار شهروندي کارکنان ادارات ورزش و جوانان اثرگذار 

ي مشاغل، اولین رو توجه به تناسب افراد براباشند، ازاین

چیزي است که مدیران باید آن را درنظر داشته باشند و در 

یري کارکنان، پذجامعهادامه با فراهم آوردن شرایط افزایش 

رفتار شهروندي سازمانی آنان را نیز تقویت کنند. به همین 

منظور به مدیران ادارات ورزش و جوانان استان لرستان 

 کارکنان چینش همچنین و نیرو جذب شود دریمپیشنهاد 

. باشند داشته توجه افراد تخصص و هاییتوانا تحصیالت، به

 رفتار افزایش در شغلی اطالعات ۀمؤلف اهمیت به توجه با

 يهاکارگاه و آموزشی يهادوره سازمانی، شهروندي

 .شود برگزار کارکنان براي يادوره صورتبه افزاییدانش

 سازمان و همکاران با آشنایی جلساتوارد تازه کارکنان براي

 فراهم آنان بیشتر یريپذجامعه زمینۀ هم تا شود برگزار

 تریعسر مافوق با فرد و سازمان با فرد بین تناسب هم و شود

 سازمان در عملکرد مدیریت چرخۀ .گیرد انجام بهتر و

 قرار توافق مورد سازمانی اهداف هم تا شود سازيیادهپ

 به بیشتري بازخورد شود، بیشتر کارکنان اطالعات گیرد،

 بیشتر یريپذجامعه براي شرایط مجموع در و شود داده آنان

 .گردد فراهم کارکنان
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of organizational socialization on 
organizational citizenship behavior of employees with an emphasis on the mediating 
role of person – environment fit in Sport and Youth offices of Lorestan province. The 
Methodology of the study was descriptive and correlation. The statistical population 
consisted of all employees of Sport and Youth offices of Lorestan province (N=147). 
Census sampling method was used and the sample was equal to the collected 
questionnaires (n=136). Ozdemir (2015) questionnaire was used to collect data. After 
translation, its face and content validities were confirmed by 11 experts; its construct 
validity was examined by confirmatory factor analysis and its reliability was calculated 
by Cronbach’s alpha coefficient (0.91). Descriptive statistics were used to categorize 
the data and to provide means. Route-Structural Modeling was used to test the 
hypotheses. The result showed that organizational socialization had a significant effect 
on person – environment fit and organizational citizenship behavior. Person – 
environment fit had a significant effect on organizational citizenship behavior and 
finally the research model had a good fit with data. Accordingly, it is recommended that 
managers of Sport and Youth offices of Lorestan province should emphasize the 
components of organizational socialization and provide the chance to promote them in 
their employees. Also, they should pay attention to job needs and person – career fit so 
that organizational citizenship behavior of employees can increase. 
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