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 یو رفتار شهروند یمندتیرضا انیرابطه م یبررس ق،یتحق نیهدف ا 
 قیحقکه با روش ت هبود رانیبرتر بسکتبال ا گیل کنانیباز یسازمان
نمونه  . جامعه وه استانجام شد یدانیم صورتبهو  یهمبستگ -یفیتوص
 انریبرتر بسکتبال ا گیل میت 31مرد  کنانیباز یشامل تمام ق،یتحق

 ورزشکاران و پرسشنامه یمندتیرضا اسیمق هایبودند که پرسشنامه
نفر  31کردند. پس از اعمال نظرات  لیرا تکم یسازمان یرفتار شهروند

و رفتار  تیپرسشنامه رضا یکشور، ثبات درون یورزش تیریمد دیاز اسات
ورزشکار با استفاده از  یآزمودن 16 یروورزشکاران  یسازمان یشهروند

 لیبرآورد شد. تحل r= 93/6و  r= 31/6 بیکرونباخ به ترت یآزمون آلفا
 یهمبستگ بیضر رنوف،یاسم -کالموگراف هایآزمون با هاداده
نشان  p ≤60/6 یداریدر سطح معن رهیچند متغ ونیو رگرس رمنیاسپ

 یو رفتار شهروند یمندتیرضا انیم دارییداد که رابطه باال و معن
 یرفتار جوانمرد ینبیشیتوان پ نی(. همچنr=6/ 16وجود دارد ) یسازمان
ز ا تیاز آموزش و رضا تیدو مؤلفه رضا قیاز طر انهگراییاریو رفتار 
ود ورزشکار ب یمندتیرضا گرید یهااز مؤلفه شتریب یمیعملکرد ت

(60/6≥ p ،)ثر ا ،یاز رفتار و تعامل مرب تیتنها مؤلفه رضا کهدرحالی
(. p ≤60/6داشت ) یمؤلفه رفتار مدن ینبیشیدر پ دارییمعن
 یندرفتار شهرو تواندیم میو ت یورزشکاران از مرب تیرضا ،طورکلیبه

 دهد.  را ارتقا یسازمان

 هاي کليديواژه
از آموزش  تیرضا ،یسازمان یورزشکار، رفتار شهروند تیرضا     
 از عملکرد، ورزشکاران بسکتبال.          تیرضا ،یمرب

 
 
 
 

 
 

The purpose of this study was to investigate the 

relationship between athlete’s satisfaction and 

Organizational Citizenship Behavior among Iranian 

Basketball Players of Premier League. The method 

was descriptive and correlational. The statistical 

population was 134 Iranian male basketball players 

of 12 teams involved in Iran Premier League who 

have completed demographic questionnaires, and 

Athletes’ Satisfaction Questionnaires (Chelladurai 

and Riemer, 1998), and Organizational Citizenship 

Behavior Questionnaire (Podsakoff et al, 1997. A 

panel of 12 Sport Management experts confirmed the 

validity and 30 athletes participated in pilot study, 

and finally results of Cronbach’s alpha coefficient 

demonstrated the internal reliability of ASQ (r=0/93) 

and OCB (r=0/89). Data were analyzed with 

Kolmogorov-Smirnov, Spearman’s Correlation 

coefficient, and multiple variable Regression in 

significant level of P≥0/05.The results indicated 

significant relationship between athlete Satisfaction 

and Organizational Citizenship Behavior (r=0/60). 

Moreover, predictive power of Sportsmanship and 

helping Behavior via satisfaction from coaches’ 

training and team performance were higher than 

other dimensions of athlete’s satisfaction (P≥0/05). 

However, only coach’s behavior and interaction had 

significant effect in predicting index of civil behavior 

(P≥0/05). In generaly, athletes’ satisfaction from 

coach and team can improve Organizational 

Citizenship Behavior in team.  

Keywords 
     Athlete’s satisfaction, Organizational Citizenship 

Behavior, Coaches’ training satisfaction, Team’s 

performance satisfaction, Basketball players.
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 مقدمه
های نظری و پژوهشااای مفهوم رضاااایت شاااغلی، ت ش

بسااایااری را باه عود معطوف و در تماامی ساااطو  مدیریت 
اهمیت بسیاری پیدا کرده است. این اهمیت به دلیل  هاسازمان

مندی در پیشرفت و بهبود سازمان و نیز نقشی است که رضایت
س مت نیروی کار دارد. همچنین رضایت شغلی، سازه مشترک 

های علمی و ا حوزهبساایاری از مفاهیم و موضااوعات مرتب  ب
ورزشکاران  های ورزشی نیزدر سازمان .(3) حتی سیاست است

زشی های ورترین منابع انسانی در سازمانارزشمندترین و اصلی
( و 3333) 1(، نایت فونداشن1661) 3چ دورای ازنظرهساتند. 
تولیدکننده و مشتری  عنوانبهنیز ورزشاکاران  (3336) 1رایس

اصلی ورزش و محور کلیه رویدادهای ورزشی هستند؛ بنابراین 
های ورزشی باید تأمین رضایت یکی از اهداف اسااسای برنامه

کارکنان  ،(. از طرف دیگر، ورزشاااکاران1ورزشاااکار باشاااد )
شوند که اولین دلیل کارآمدی یمهای ورزشی محسوب باشگاه

ها تحقق نیازهای ورزشکاران است؛ و و اثربخشای این سازمان
رضاایت شارا اسااسای حضور و همکاری ورزشکار با باشگاه 

 :گوید( می1661) 9ن مادی(. همچنی1شاااود )محساااوب می
رضااایت، بخش تاتی مشااارکت ورزشاای اساات. در  یر این »

صورت، ورزشکاران به دنبال سایر منابع کسب موفقیت و لذت 
 (.9)« روندمی

، نگرش کلی ورزشکار نسبت به رفتارها و 0ورزشکار رضایت
فرآیند فعالیت ورزشای در تیم و باشاگاه است و حالت هیجانی 

به ارزیابی او از ساعتارها و فرایندهای مرتب  با مثبتی است که 
شااود. با توجه به تجارب ورزشاای در تیم یا باشااگاه مربوا می

نظریه برابری آدامز در عصاااور فرایند تأمین رضاااایت، این 
ارزیابی بر تفاوت بین آنچه ورزشکار عواستار آن است یا بر پایه 

 ی، جسمانی وشناعتانرو ازنظرمقایساه و درک او از منافعی که 
 کند یا کساابدریافت می آنچه یره در اعتیار تیم گذاشااته و 

بنابراین ورزشکار به همه افراد و عوامل  ؛قرار دارد کرده اسات،
این تعامل مثبت باشاااد،  هرچقدرباشاااگاه وابساااته اسااات و 

مندی ورزشکار از تیم، باشگاه و حتی از عودش بیشتر رضاایت
تواند ندی ورزشااکار میمعواهد شااد و برعکس، حتی رضااایت

(. 1م ک اثربخشی سازمانی مورد استفاده قرار گیرد ) عنوانبه
(، رضایت ورزشکار از پیامدهای 3331چ دورای و ریمر ) ازنظر

                                                 
1. Chelladurai 

2. Knight Foundation 

3. Rice 

4. Maddi 

5. Athletes satisfaction 

6. Fredrichs, Warren David 

7. Jodi P Coffman 

توان آن را شاعص اثربخشی های ورزشی است و میاصلی تیم
 (. 0) دانست
 هایمندی دیگر گروهتحقیقات بسااایاری درباره رضاااایت 

شااغلی در ورزش صااورت گرفته اساات و رابطه آن با مختلف 
(، 3و  9، 1(، معلمان )1متغیرهاای بسااایااری روی مادیران )

( و 39 و 31، 31( و کارکنان )33 و 36) علمیهیئتاعضاااای 
ه کاین توجه به با( بررسای شده است. ضمنا  30مربیان ورزش )

مندی رضاااایات (1661هورن ) ( و3336مادل چ دورای ) در
انفرادی  تیمی وهاای ورزشاز پیاامادهاای مهم ورزشاااکاار 

طور بهاندکی  اتولی تحقیق (،31 و 31) محساوب شاده است
ر چ دورای و ریم البته صورت گرفته است. بارهدراینمساتقل 

مندی ورزشاااکاران را در چهار بعد (، اولین بار رضاااایت3331)
اصاالی رضااایت از رفتار و تعامل مربی، رضااایت از آموزش و 

رضااایت از عملکرد تیمی و رضااایت از عملکرد فردی  تمرین،
بنادی کردناد که در اکثر تحقیقات داعل کشاااور از آن طبقاه

( ابعاد 3136نژاد و همکاران )انیاساتفاده شده است. مث   رمض
مندی ورزشااکاران را بر اساااس همین مدل مختلف رضااایت

بندی کردند و اکثر محققان داعل کشاااور محدود طبقه طوربه
ز رابطاه رضاااایت ورزشاااکار را با متغیرهای مختلفی مانند نی

با  ویژهبهانساااجاام، قادرت مربی، تعهاد، انگیزش، عملکرد و 
(. همچنین 39انااد )ساااباار رهبری مربیااان بررسااای کرده

رابطه سبر رهبری مربیان بر ( 3193نژاد و همکاران )رمضانی
( و جبل 33های اعمال قدرت مربیان )هاای ملی و شااایوهتیم

مندی ( بر رابطه سابر رهبری مربیان و رضایت3199) عاملی
های مختلف اسااتان گلستان متمرکز شدند ورزشاکاران رشاته

های رهبری مربیان با انساااجام و (. ع وه بر این، سااابر16)
 19(، تعهد ورزشی )11( انسجام و عملکرد )11 و 13رضاایت )

(. 11(، هویت تیمی و رضااایت بررساای شااده اساات )10 و
 9ساااربیون(، 3333) 1(، کفمن3391) 1نین فردریش وارنهمچ
ببتساااس و  (،1661)  3هاماکاااران بایاکار وجای (،1663)

( و 1633)  31آدام، (1669)  33(، جنکینز1661)  36تئودورآکیس
مندی ورزشاااکار را ابعاد مختلفی از رضاااایت (1636) 31گری

اند که در همه این تحقیقات رضاااایت شاااغلی بررسااای کرده
، 11ک یا وابساته در نظر گرفته شده است )متغیر م  عنوانبه

8. NilmaneeSriboon 

9. Baker, J et al. 

10. Nicholas Theodorakis 

11. Jaime La Farr Jenkins  

12. Adam R. Nicholls 

13. Gary N. Burns 
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رضااایت ورزشااکار بر  ،(. در این تحقیق11 و 13، 16، 13، 19
شاامل چهار بعد اصلی  (3339) اسااس مدل چ دورای و ریمر

مندی فرد از اسااات که رضاااایت از عملکرد فردی، رضاااایت
 ردی و پیشرفت درپیشارفت مهارت، دساتیابی به اهداف عملک

(. رضایت از آموزش و تمرین مربی به 11) گیرداجرا را در برمی
ها و رضاااایات از تمرینات مربی در فصااال و آموزش تکنیر

ضایت شود. رهای مرتب  به پست ورزشکاران گفته میتاکتیر
یرد گمی، رفتارهایی از مربیگری را در براز رفتاار و تعامل مربی

ا میزان ب گذارد ویم اثر میتکه مستقیما  بر فرد و حتی بر بهبود 
شاااناعت، صاااداقت، قدردانی و حمایت و پشاااتیبانی مربی از 

شود. سرانجام رضایت از عملکرد تیمی، ورزشاکار مشخص می
و دساااتیاابی به اهداف را در  رضاااایات از عملکرد واقعی تیم

رزشاااکار با متغیرهای مختلف ، رضاااایت وضااامنا  گیرد.میبر
( BOC)  3های گروهی و رفتار شاااهروندی ساااازمانیپویاایی

رفتار ( دریافتند که 1669بررسی شده است. ایاجی و همکاران )
ش اساات و چون ارزش در ورزشاهروندی ساازمانی مفهومی با

(، 19) رهبری تأیید شاااده اسااات چندبعدیرواب  آن با مدل 
تواند جزء متغیرهای بنابراین احتماال  رضاااایت ورزشاااکار می

روندی شهبینی کننده رفتار شاهروندی مطر  شود. رفتار پیش
ساااازماانی، مجموعاه رفتارهایی اسااات که عارو از محدوده 

. این رفتارها آیدمی حسااااببهرفتارهای الزامی افراد در محی  
کام   اعتیاری هساااتند و در نظام حقو  و پاداش ساااازمان، 

(. باتمن و 10در نظر گرفته نشااده است ) هاآنجایگاهی برای 
اصاط   رفتار شهروندی سازمانی را  ( اولین بار3391) 1ارگان

و  1وریاقداماتی برای بهبود بهره عنوانبهبه کار بردند و آن را 
در محی  کاری تعریف کردند که ورای  9همبساتگی و انسجام

 رفتار( 3399) 0(. ارگان11الزامات کاری در سااازمان اسااات )
نماید می تعریف“1عوب سرباز“ مفهوم سازمانی را با شهروندی

کنند، به گروه این افراد فراتر از شغل و وظیفه عود عمل میو 
وری باالیی دارند و هم کاری با کااری تعلق دارند که هم بهره

رفتار شاااهروندی  بنابراین ؛(11) دهندکیفیات عالی انجام می
اعتیاری و بر اساس اراده  صورتبهساازمانی، رفتاری است که 

                                                 
1. Organizational citizenship Behavior 

2. Batman & organ 

3. Productivity  

4. Cohesion 

5. Bateman & Organ 

6. Good soldier syndrome 

7. Podsakoff, Mackenzie, Paine& Bacharach 

8.Helping Behavior 

9.Sportsmanship 

10.Organizational Loyalty 

11.Organizational Compliance 

12.Individual Initiative 

ندارد و یا از طریق گیرد، پااداش مساااتقیمی فردی انجاام می
 (. 19گیرد )ساعتار رسمی سازمانی مورد قدردانی قرار نمی

تحقیقات بساایاری درباره رفتار شااهروندی سااازمانی انجام 
های متعددی از بندی( و محققان دساته96 و 13گرفته اسات )

اند. مث   پودساکف، ابعاد رفتار شاهروندی ساازمانی انجام داده
( هفاات بعااد رفتااارهااای 1661)  1باااچرا  ماکانزی، پین و

، همراهی 36، وفااداری ساااازمااانی3، جوانمردی9کنناادهکمار
و توساااعه  31، رفتار مدنی31های فردی، ع قیت33ساااازماانی

، 30بودن باااوجاادان( پنج بعااد 3391ارگااان ) (،93)  39فردی
و نت  31، رفتار مدنی، جوانمردی و احترام و تکریم31دوستینوع
جوانمردی و گذشااات،  ،دوساااتینوع( چهار بعد 3331) 39مایر

اند و باالعره مدنی را مشاااخص کرده بودن و رفتار بااوجادان
رفتارهای  ا برای ورزشااکاران در سااه بعد( آن ر1669آیوگی )

بندی کرده تقسااایم 13مدنیو رفتار  16جوانمردی 33گرایانهییار
 یکی ( که در این پژوهش از این مدل استفاده شد. در19است )

 بین که دریافتند( 3391) ارگان و بتمن تحقیقاات، اولین از
 داریمعنی رابطه OCB و شااغلی رضااایت عمومی معیارهای
 یسازمان شهروندی رفتارهای درباره البته ایده اولیه ؛دارد وجود

 به کمر تمایل شاااغلی رضاااایت" که فرض بوداین پیش
 سااااعتار بهبود و حفظ به کهرا  رفتارهایی بروز و همکاران
 و اسااامیت (.11)دهد می افزایش ،کنندمی کمر ساااازمان
 نیازیشااغلی، پیش رضااایت نشااان دادند که (3391) همکاران
. (91اساات ) OCB ابعاد از یکی مثابهبه بودن باوجدان برای
شااناعتی  شااغلی رضااایت که کرد تأکید نیز( 3330) مورمن
 رضایت ،طورکلیبه. دارد OCB بینیپیش در بیشاتری اهمیت

کنند. بر این اسااااس می تقویت را همدیگر OCB شاااغلی و
توان گفت کارکنانی که از شااغل عود رضااایت کافی دارند، می

تمایل بیشااتری برای درگیر شاادن در رفتارهای شااهروندی 
دهند. این رابطه با احتمال زیاد تحت سازمانی از عود نشان می

 وندد.پیتأثیر فرایندهای مبادله اجتماعی در سازمان به وقوع می
سازمانی در ورزش برع ف تعهد و  شهروندی ارمطالعه رفت

( بیان 1660) 11رضااایت شااغلی، چندان گسااترده نیساات. پاک

13.Civic Virtue 

14.Self-Development 

15.Conscientiousness 

16. Altruism  

17. Courtesy 

18. Netemeyer 

19. Helping behavior  

20. Sportsmanship  

21. Civic virtue 

22. Pack 
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ه های ورزشی کها و گروهاثربخشی سازمانی در تیمکه کند می
ان به میز ،رقابتی مشااغول فعالیت هسااتند شاادتبهدر محی  

زیاادی تحت تأثیر رفتارهای شاااهروندی ساااازمانی کارکنان 
شاید در  کند که( اظهار می1661(. پادساکوف )91) هاساتآن

های ورزشی اهمیت پیدا خشای تیمای اعتقاد به اثربهیچ زمینه
ها و مشااااوران ان، مدیران تیممربی کهطوریبهنکرده اسااات 

های زیادی را برای ساااعتن تیمشااناساای ورزشاای ت ش روان
(. نااادی و 93) کنناادصااارف می OCBبخش از طریق اثر
ی پیامد مثابهبه( رفتار شهروندی سازمانی را 3133شیرازی )گل

ای ورزشی هبرای دلبستگی و دلبستگی شغلی کارکنان سازمان
نیز نشاااان داد کااه در  (1669) 3(. روشاااا99) معرفی کردنااد

های ورزشی رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی را سازمان
 (.90شود )کند و سبب رسیدن به اهداف سازمانی میایفا می

از  یو شااواهد پژوهشاای فراوان (1660مدل نظری اکفلت )
های شااغلی با رفتار شااهروندی سااازمانی پیوند میان نگرش

 ( و3393) 1کونوفسااکی اورگان و (؛ مث  91) کنندحمایت می
( بین رضاایت شاغلی با رفتار شهروندی 1660کوت ) اکفلت و

. پودسااااکوف و اناددهساااازمااانی رابطاه مثبتی را گزارش کر
های شاااغلی و رفتار ( نیز رابطه بین نگرش1661) 1کاارانهم

 و 91، 91دانند )یمدار شااهروندی سااازمانی را مثبت و معنی
(. از ساااوی دیگر بر طبق تئوری تبادل اجتماعی هوآنگ و 93

افراد سود و منفعت کسب کنند  کههنگامی ،(1669) 9همکاران
)رضاااایت باال(، عود را برای رفتارهای فرانقشااای یا داوطلبانه 

(. ضاامنا  شااواهد موجود نشااان از 99دانند )متعهد و ملزم می
رابطه باال و اثر مساتقیم رضاایت بر رفتار شاهروندی سازمانی 

 (. البته در این تحقیق بر طبق مدل اکفلت و11 ازدارد )به نقل 
( 1669)  1( و همچنین ماادل آیوگی و همکااران1660) 0کوت

ر تواند رفتاض شاده اسات که رضایت ورزشکاران میچنین فر
(. در 19 و 91) بینی کندرا پیش هاآنشاااهروندی ساااازمانی 

سازمانی از سه بعد تشکیل شده تحقیق حاضر رفتار شهروندی 
 ددر رفتار جوانمردی، افراد حاضرند شرای  سازمانی موجو است؛
ن تر است، بدوآل و حداقل آن پاییناز شرای  ایده به نظررا که 
ل شاااام مدنی رفتارو شاااکایتی قبول نمایند. گوناه گلاه هیچ

- یو اضاف برنامهفو های یتفعالرفتارهایی از قبیل حضور در 
حمایت از توسعه و  و -آن هم زمانی که این حضور الزم نباشد

فتار شود. رتوس  مدیران سازمان می شدهارائهتغییرات سازمانی 
گرایانه به رفتارهای مفید و سااودبخش از دوسااتانه یا یارینوع

                                                 
1. Rosha 

2. Organ &Konovsky 

3. Podsakoff et al. 

4. Huang, Jin & Yang 

قبیل ایجاد صامیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره 
دارد که عواه به شااکل مسااتقیم و یا  یرمسااتقیم به کارکنان 

(. البته حمایت 93) شاااودیمدارای مشاااک ت کااری کمر 
اسات و به تأمین آسایش،  ه رفتارهای فرانقشایجتماعی نتیجا

رد از طریق شاااود که فکمار، یااری یاا اط عااتی گفته می
های همکار رسااامی با افراد و گروههای رسااامی یا  یرتماس

 ال اصاالی تحقیق این اساات آیانابراین، سااؤب ؛کنددریافت می
 نیاز ارتقای سطح رفتارمندی شاغلی را پیشمدلی که رضاایت

های بسکتبال در مورد ورزشاکاران باشگاه ،داندیشاهروندی م
ایران نیز صاد  است؟ چون بر اساس تعمیم این مدل، احتماال  
ورزشاااکارانی که از شاااغل عود رضاااایت کافی دارند، تمایل 
بیشااتری برای رفتارهای شااهروندی سااازمانی از عود نشااان 

 ،مندی ورزشکار باال برود، آیا وقتی رضایتطورکلیبهدهند. می
که این ویژهبه؟ شااودمیی نیز تقویت رفتار شااهروندی سااازمان

ی های قابل قبولبسااکتبال ایران در چند سااال اعیر پیشاارفت
ها در سااطح آوردن این موفقیت دساات به داشااته اساات و

توانااد مرهون ایجاااد بساااتری برای حفظ المللی نیز میبین
 یانمربها، مدیران ورزشی و نا  نقش باشگاهورزشکار باشد. ضم
ایجاد بسااتری  درنتیجهمندی ورزشااکاران و در تأمین رضااایت

برای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی )داوطلبانه( بسیار مهم 
(. همچنین اگر چگونگی رابطه بین 93اسااات ) انکار یرقابلو 

ار های لیگ برتر ایران و رفتمندی بسااکتبالیسااتابعاد رضااایت
 عنوانبهتوان از آن می ،شهروندی سازمانی آنان مشخص شود

راهکاری برای توساعه رفتارهای شهروندی مانند رفتار مدنی و 
 جوانمردانه استفاده کرد.

 

 روش تحقیق
جامعه  پژوهش از نوع توصاایفی و همبسااتگی اساات. این

ر های مرد لیگ برتآماری این پژوهش را کلیه بسااکتبالیساات
هرام تیم )م 31نفر در  الب  301( کاه شاااامال 3131ایران )

تهران، پتروشاایمی بندر امام، فوالد ماهان سااپاهان اصاافهان، 
اصاافهان، دانشااگاه آزاد تهران، شاارکت ملی حفاری  آهنتوب

اهواز، پتروشااایمی ماهشاااهر، لوله آ.اس شااایراز، پویا تهران، 
شااهرداری گرگان، شااهرداری زنجان، جهش ترابر قم( بودند 

ی، نمونه تشاااکیال داد. باا توجاه به محدود بودن جامعه آمار
عد ب درنهایتآماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد که 

پرسشنامة 319دهندگان، تعداد در بین پاسخ پرسشنامه از توزیع

5. Ackfeldt&coote 

6. Mark w. Aoyagi, Richard T. Cox,and Richard T. 

Mcguire 
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آماری بود.  وتحلیلتجزیهجهت  اساااتفادهقابلدرصاااد(  1/90)
مندی ورزشکار پژوهش حاضار شاامل پرساشنامه رضایت ابزار
(ASQ( رایمر و چ دورای )3339)  و مقیاس رفتار شااهروندی

که مارک  ( بود3336) ( پدساکف و همکارانشOCB) سازمانی
( آن را برای ورزشاکاران بازبینی و اص   کرده 1669آیوگی )

در  گویه 31شامل  سازمانی رفتار شهروندی اسات. پرساشنامه
 1دوسااتی، جوانمردی و رفتار مدنی در مقیاس بعد نوع 1قالب 

و : کام   موافقم( 1مخالفم تا  کام   :3ارزشای لیکرت )شااامل 
ال، چهار بعد مشتمل سؤ 39رضایتمندی ورزشکار با  پرسشنامه

بر رضاایت از آموزش و تمرین مربی، رضایت از رفتار و تعامل 
مربی، رضاایت از عملکرد تیمی و رضایت از عملکرد فردی را 

ای ه، پرسشنامه3کردند. برای اطمینان از رواییگیری میاندازه
نظران ها و صااااحبنفر از اسااااتید دانشاااگاه 31پژوهش بین 

ها لحاظ و ویرایش نهایی پرسشنامه متخصص این رشته توزیع
پرسااشاانامه را بین بازیکنان  10، تعداد 1پایایی منظوربه .گردید

برای  91/6تیم بسکتبال رشت توزیع و آلفای کرونباخ به مقدار 
رضایتمندی ورزشکاران  برای 99/6شهروندی سازمانی و  رفتار

( ضریب پایایی 3339) محاسابه شاد. ضامنا  ریمر و چ دورای
 جبل عاملی (،3191) ، ف  91/6 مندی راپرساشانامه رضایت

 91/6و  13/6، 99/6( بااه ترتیااب 3193) محااد و ( 3199)
( نیز ضریب همسانی 1669) گزارش کردند. آیوگی و همکاران

اند. گزارش کرده99/6درونی رفتاار شاااهروندی ساااازمانی را 
درصد  0بیشاتر از  P-valueهمچنین با توجه به اینکه مقدار 

 موردنظردست آمد، نمونه هاسمیرنوف ب -فرالموگادر آزمون ک
 ضااریب همبستگی پیرسون،آزمون  توزیع نرمال داشات که از

ها عطی و آزمون فریادمن جهت آزمون فرضااایهرگرسااایون 
 SPSSافزار با استفاده از نرم کلیه عملیات آماری استفاده شد و

 انجام گرفت. 13نسخه 

 های تحقیقیافته
 ادد نشان دهندگانپاسخ شناعتیتیجمع تیوضاع بررسای

سااال  1/19پژوهش  نیا یآمار یهانمونه یساان نیانگمی که
 تیوضع ازنظرسال بود.  10سال تا  31 یاست که در دامنه سن

 1/13 پلم،ید ریپژوهش ز یهادرصااد از نمونه 1/1 یلیتحصاا
درصد  1/9و  سانسیدرصاد ل 3/11 ،دیپلمفو و  پلمیدرصاد د

ور حضااا نیانگیبودند. م لیساااانسفو   تیتحصاا یادار زین
سااال اساات.  91/1 طورکلیبه یمل میبرتر در ت گیل کنانیباز
و  نیشااتریسااال ب 39/0 نیانگیمهرام تهران با م میت کنانیباز
 11/3 نیانگیتهران با م ایجهش ترابر قم و پو میدو ت کنانیباز

 .ندرا به عود اعتصااار داد یمل میحضااور در ت نیسااال کمتر
سااال  91/1 یباشااگاه یهامیدر ت کنانیحضااور باز نیانگیم

شهر با ماه یمیپتروش عیصنا میت کنانیباز انیم نیاسات. در ا
با  ازریآ.اس شاا میت کنانیو باز نیشااتریسااال ب 31/3 نیانگیم
د را به عو یسابقه حضور باشگاه نیساال کمتر 09/9 نیانگیم

 اعتصار دادند.
دهد که ینشااان م 3پژوهش در جدول  یهاافتهی فیتوصاا

 نیو سپس از آموزش و تمر یورزشکاران از رفتار و تعامل مرب
مربوا به  زین تیرضا نیرا دارند و کمتر تیرضا نیشتریب یمرب

رفتار  ،یرفتار شاااهروند نیاسااات. ضااامنا  از ب یمیعملکرد ت
فاوت سااه تیمتداول اساات. مقا کنانیدر باز شااتریب انهیگرایاری
 نینشاااان داد که ب دمنیابعااد باا اساااتفااده از آزمون فر نیا

 یمندتیو ابعاد رضا یسازمان یابعاد رفتار شهروند یبندتیاولو
 .(α≤60/6وجود دارد ) یداریتفاوت معن هاستیبسکتبال
 

 هامندی و رفتار شهروندی سازمانی بسکتبالیستمقایسه ابعاد رضایت .3جدول 

 یکامجذور  انحراف معیار میانگین شهروندی مندی و رفتارابعاد رضایت
(1χ) 

 داریسطح معنی

   11/3 96/1 رضایت از رفتار و تعامل مربی

 663/6** 09/131 16/3 11/0 رضایت از آموزش و تمرین مربی

   31/3 13/1 عملکرد فردیرضایت از 

   16/6 36/1 رضایت از عملکرد تیمی

   91/3 33/1 گرایانهرفتار یاری

 663/6** 19/133 91/3 03/1 رفتار مدنی

   11/3 63/1 جوانمردی

 دار است.معنی ≥50/5p ** در سطح

                                                 
1. Validity 2. Reliability 
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که  دهدینشااان م 1در جدول  یاصاال هیآزمون فرضاا جینتا
در  یمندتی( و رضاااOCB) یسااازمان یرفتار شااهروند نیب

 یداریبرتر بساااکتبال رابطه مثبت، باال و معن گیل کنانیبااز
 وجود دارد.

 مندی و رفتار شهروندی سازمانی ورزشکارانرابطه رضایت .5جدول 
 رفتار شهروندی سازمانی آماره متغیر

 05/5** ضریب همبستگی اسپیرمن مندیرضایت

 550/5 داریسطح معنی

 

ماادل  ،گرددیم حظااه م 1طور کااه در جاادول همااان
را  یرفتار شاااهروند انسیادرصاااد وار 91 باا یتقر ،ینیبشیپ
تااار رف ینیبشیپ یبرا زانیم نیکااه ا کناادیم ینیباشیاپا

ش از آموز تیرضا یرهایمتغ نیبنابرا ؛است داریمعن یشهروند
ر د یداریاثر معن یمیاز عملکرد ت تیاو رضاااا یمرب نیو تمر

 دارد.   انهیگرایاریمؤلفه رفتار  ینیبشیپ

   (Fآنوا )های رضایت ورزشکار با ضریب رگرسیون و آزمون گرایانه از مؤلفهبینی رفتار یاریپیش. 1جدول 
میزان اثر  متغیرها

 (B)استاندارد نشده 

عطای استاندارد 

(SE) 

میزان اثر استاندارد 

 (β)شده 
t  سطح

 داریمعنی

 05/5 -01/5 -50/5 ------ ------ رضایت از عملکرد فردی

رضایت از آموزش و 

 تمرین مربی

47/5 01/5 74/5 06/0 **550/5 

 551/5** 50/1 10/5 15/5 01/5 رضایت از عملکرد تیمی

رضایت از رفتار و تعامل 

 مربی

------ ------ 51/5 00/5 67/5 

 550/5 05/0 ------ ------ ------ ثابت
R2= 91/6 , F= 19/06 , P≤ 6/60 

 
 

 با تقری ،ینبیشیکه مدل پ دهدینشااان م 9جدول  یهاداده
 نیه اک کندیم ینبیشیرا پ یرفتار شهروند انسیدرصد وار 36
 نینابراب ؛است داریمعن یرفتار شاهروند ینبیشیپ یبرا زانیم

 ینبیشیدر پ یداریاثر معن یاز رفتار و تعامل مرب تیرضا ریمتغ
 دارد. یرفتار مدن

  (Fآنوا )های رضایت ورزشکار با ضریب رگرسیون و آزمون بینی رفتار مدنی از مؤلفهپیش. 5جدول 
میزان اثر  متغیرها

استاندارد نشده 
(B) 

عطای استاندارد 
(SE) 

میزان اثر استاندارد 
 (β)شده 

t  سطح
 داریمعنی

 45/5 16/5 51/5 ------ ------ رضایت از عملکرد فردی

رضایت از آموزش و 

 تمرین مربی

------ ------ 01/5 01/5 10/5 

 50/5 00/0 04/5 ------ ------ رضایت از عملکرد تیمی

رضایت از رفتار و تعامل 

 مربی

11/5 50/5 11/5 05/7 **550/5 

 550/5 46/0 ------ ------  ثابت
 R2= 36/6 , F= 93/31 , P≤ 6/60 
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 11بینی، تقریبا  نشان داد که مدل پیش 0نتایج جدول     
ن میزان که ای کندیمبینی درصد واریانس رفتار شهروندی را پیش

تغیرهای بنابراین م؛ است داریمعنبینی رفتار شهروندی برای پیش

رضایت از آموزش و تمرین مربی و رضایت از عملکرد تیمی اثر 
 جوانمردی دارد. مؤلفهبینی ی در پیشداریمعن

  (F) های رضایت ورزشکار با ضریب رگرسیون و آزمون آنوالفهبینی رفتار جوانمردانه از مؤپیش .0جدول 
میزان اثر  متغیرها

 (B)استاندارد نشده 
عطای  

 (SE)استاندارد 
میزان اثر 
 (β)استاندارد شده 

t  سطح
 داریمعنی

عملکرد رضایت از 

 فردی

------  ------ 51/5- 16/5- 66/5 

رضایت از آموزش و 

 تمرین مربی

17/5  54/5 70/5 41/7 **550/5 

رضایت از عملکرد 

 تیمی

11/5  00/5 10/5 07/1 **557/5 

رضایت از رفتار و 

 تعامل مربی

------  ------ 07/5- 06/0- 11/5 

 51/5 01/1 ------ ------  ------ ثابت
 R2=5/11, F=13/38, P≤ 5/50 

 
ری دادهد که ارتباا مثبت و معنانشاااان می 1 جدولنتایج 

بین متغیر رضاایت شاغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان 
و جدول  1و  3ورزش و جوانان وجود دارد. همچنین در نمودار 

ورد شهروندی سازمانی مثیر متغیر رضاایت شغلی بر رفتار تأ 1
 ارزیابی قرار گرفته است.

 

 گیریبحث و نتیجه
دی منبین ابعاد رضایتکه نتایج پژوهش حاضار نشاان داد 

ورزشاااکاار و ابعااد رفتاار شاااهرونادی ساااازمانی از دیدگاه 
ه با داری وجود دارد کها رابطه مثبت، باال و معنیبساکتبالیست

 پادساااکوف و مر کنزی(، 3393) نتایج اورگان و کونوفسااکی
 (، ایاااجی1661) (، باال و منگوک3391) (، اسااامیاات3336)
 و 91، 90، 91، 06، 03) ( همخوانی دارد1669) (، روشا1669)
نشااان داده اساات که (. ضاامنا  نتایج بساایاری از تحقیقات 19

کی از ی عنوانبهوجدان بودن نیازی برای بارضایت شغلی پیش
 با توجه به اهمیت روازایناست. ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 

گونه رفتارها از هروندی ساااازمانی و تأثیرپذیری اینشااا رفتار
الزم است اقدامات سازمانی  ،مندی()رضایت های شغلینگرش

 ،شاااودکاه موجاب بروز چنین رفتارهایی در ورزشاااکاران می
( این موضوع را بررسی کرد که 3330) شناسایی شوند. مورمن
واند تشاغلی و رفتار شهروندی سازمانی می رابطه بین رضاایت

به معیارهای رضاایت شاغلی وابساته باشااد. همچنین رضایت 
شااغلی شااناعتی )مبتنی بر ارزیابی منطقی از شاارای  کاری، 

ساس )بر ا ها( نسبت به رضایت شغلی عاطفیها و ستادهفرصت
 بینیپیشارزیابی عاطفی نسابت به شاغل( اهمیت بیشتری در 

OCB ( 01دارد.) 

ای از این اقدامات متوجه بهبود رسد بخش عمدهبه نظر می
ل که مربیان به دلیاین ویژهبه، مندی ورزشاکاران باشدرضاایت

توانند نقش چشمگیری در جهت ارتباا مساتمر با بازیکنان می
گونه رفتارها در ورزشااکاران داشااته باشااند. تحقیقات بروز این

ر ان ورزشااکار و مربی دفراوانی جهت تبیین چگونگی رابطه می
مندی ورزشکاران انجام شده است. جبل راساتای ارتقاء رضایت

( 3193) محد  و همکارانو ( 1661) (، وانگ3199) عااملی
مندی ورزشاااکاران با نشاااان دادناد بین همه ابعاد رضاااایت

ساابر آمرانه، رابطه مثبت و  جزبههای رهبری مربیان ساابر
مربیااان بااا  درنتیجااه(. 16و  13، 01داری وجود دارد )معنی
هااای نیاازهااا و عواساااتاه یهاای ارضااااگیری از روشبهره

مندی اثرگذار توانند در جهت افزایش رضااایتمی ،ورزشااکاران
زمینه را برای بروز  ،بااشاااند و همین نگرش مثبت به شاااغل

 رفتارهای فرانقشی هموار سازد.
های پژوهش حاضااار این بود که دو مؤلفه از دیگر یاافتاه

ت از آموزش و تمرین مربی و رضااایت از عملکرد تیمی رضااای
بینی دو مؤلفه رفتار شاااهروندی دار و باالیی در پیشاثر معنی
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 ؛گرایااانااه دارناادساااازمااانی یعنی رفتااار جوانمردی و یاااری
بینی مؤلفااه جوانمردی از طریق ، توان پیشدیگرعبااارتبااه

ی هاای رضاااایت از رفتار و تعامل مربی و عملکرد فردمؤلفاه
ت. مندی ورزشکار اسهای رضایتتر از دیگر مؤلفهبسایار پایین
مهارت  ،های لیگ برتررساد از دیدگاه بسکتبالیستبه نظر می

یمی های تها و تاکتیرمربی در شیوه تمرین و آموزش تکنیر
و فردی رابطه باالیی با کاهش مساااائل پیرامونی در تیم دارد. 

فی های منیکنان بر جنبهمنظور از مساااائل پیرامونی توجه باز
های مثبت، تمرکز روی پیدا کردن شااارای  تیم بیش از جنباه
ی نمایها و سعی در بزرگتیمیایر هماشاکاالت و اشتباهات س

و شاکایت و گ یه کردن از مسائل کوچر است. بخش  هاآن
ای از عملکرد کلی تیم در فصااال مساااابقاات و میزان عماده
ان های فنی مربیتأثیر مهارتیابی تیم به اهدافش تحت دساات

گیری گواهی اسااات بر این ادعا که اولویت اسااات. این نتیجه
میزان تخصاااص و مهارت  ،های گروهیباازیکناان در ورزش

االت مربوا به ی در آموزش و تمرین اسااات. البتاه ساااؤمرب
رضااایت از آموزش و تمرین مربی و رضااایت از عملکرد تیمی 

ضر با لذا نتایج حا ؛مرکز داردهای فنی مربیان تبیشاتر بر جنبه
 (، پادسااااکوف و همکاران3339) تحقیقات ریمر و چ دورای

، 09( همخوانی دارد )1661) تورمن و (1661) (، هورن1661)
 (.31 و 11، 93
( بااا بررسااای رابطااه میااان 1669) آیاااجی و همکاااران 

های رهبری مندی ورزشااکار، انسااجام تیمی، ساابررضااایت
مربیان و رفتار شااهروندی سااازمانی با نتایجی همسااو با نتایج 

 ،مؤلفه رضاااایت از آموزش و تمرینکه این پژوهش، دریافتند 
 گرایانه در ورزشاااکارانبیشاااترین رابطه را با مؤلفه رفتار یاری

 ،مندی ورزشکارهای رضایتدارد. همچنین از بین تمامی مؤلفه
مؤلفه  بینیامل مربی قابلیت پیشتنهاا رضاااایت از رفتار و تع

رفتار مدنی را داشت. مؤلفه رفتار مدنی به آن دسته از رفتارهای 
گیری، دعالت، مشاااارکتی مسااائوالنه در فرآیندهای تصااامیم

درگیری ساازنده و مفید و نگرانی در مورد بقای باشااگاه اشاره 
دارد که از طریق ارائه پیشانهادهای سازنده در جهت پیشرفت 

شاارکت بازیکنان در جلسااات تمرین باشااگاه با میل و تیم و 
 ،شود. از دیدگاه بازیکنان لیگ برتر بسکتبالر بت مشخص می

ننده میزان کتعیینچگونگی رفتاار و تعام ت مربی با بازیکنان 
بروز رفتارهای مدنی در میان ورزشکاران یر تیم است. مربی 

ز مبانی های ارتباطی قوی و برعاساااته اای مهاارتباایاد دار
شناسی فردی و اجتماعی باشد. آگاهی از مبانی روانشناسی روان

فردی در چگونگی برعورد مربی با مدیران باشاااگاه در جهت 

                                                 
1. EvangelosBebetsos, Nicholas Theodorakis 

برآورده کردن نیازهای بازیکنان و نیز چگونگی برعورد مربی با 
های متعارف نیازها و عواسته ءبازیکنان در جهت ارضا ترتر

 د. بدیهی است در صورت افزایشتواند بسیار مفید باشآنان می
مندی بازیکنان، اهداف مدیران، مربیان و حتی میزان رضاااایت

رساااد. مربیان برای اینکه عملکرد مفید و بازیکنان به ثمر می
عود  ایهباید بتوانند تاکتیر ،ثری با بازیکنان داشاته باشندؤم

های  ل  و کاه از آن برداشاااترا باه بهترین نحو، بادون این
هنااد. آگاااهی از مبااانی اجتماااعی انتقااال د ،بشاااود متفاااوتی
یق قکند تا در کنار شناعت دبه مربیان کمر می شاناسیروان

شاناسی ورزشکاران و هواداران های فرهنگی و جامعهاز ویژگی
ت ش کنند و زمینه را برای به وجود  هاآندر جلب اعتماد  ،تیم

ند. کن آوردن احساااس بهتر و رضااایت بیشااتر بازیکنان فراهم
رفتار مدنی واکنشای است از طرف بازیکنان که نیازمند ارتباا 

ای هرابط یح مربی با ورزشکاران یر تیم است؛و تعام ت صح
تن دوساااتاانه و صااامیمی که گاهی اوقات بدون در نظر گرف

ورزشااکاران باید بدانند که  عملکرد بازیکنان اساات. از طرفی
کند. قدردانی می هاآناحترام قائل اساات و از  هاآنمربی برای 

بازعورد صاادقانه مربی موجب برطرف شادن عیوب ورزشکار، 
، رفتارهای ازجملهمندی و اساااتمرار کارهای مثبت رضاااایات

ا در هشااود. تقساایم صااحیح وظایف و مساائولیتفرانقشای می
زمین بااازی از طرف مربی و مشاااارکات دادن و درگیر کردن 

ان چیزی اساات که هم ،گیریبازیکنان در فرآیندهای تصاامیم
 درنهایتهای تیمی و ساااباب افزایش تعهد به اجرای تاکتیر

 شود.رسیدن به هدف می
ندی منتایج پژوهش حاضر نشان داد که اولویت ابعاد رضایت

شامل  های لیگ برتر به ترتیبورزشکار از دیدگاه بسکتبالیست
رضاااایت از رفتار و تعامل مربی، رضاااایت از آموزش و تمرین 

تیمی  ز عملکرد فردی و رضاااایت از عملکردرضاااایت امربی، 
مندی ورزشکار، رساد در میان ابعاد رضااایتاسات. به نظر می

و  بر فردمؤلفه رضاااایت از رفتار و تعامل مربی که مساااتقیما  
سبت به االیی ناز اهمیت بسیار ب ،ثر استبهبود و توسعه تیم مؤ

نین توان چبنااابراین می ؛هااا برعوردار اسااااتدیگر مؤلفااه
ین اثر را بیشتر ،گیری کرد که فرایندهای رفتاری مربیاننتیجه

ه با ک مندی ورزشکاران داشته استدر تبیین شااعص رضاایت
نوش (، جرعااه1661)  3تحقیقااات ببتساااوس و تئودوراکیس

نژاد و همکاااران ( و رمضاااانی3199(، جباال عاااملی )3191)
 (3193) ( هامخوانی دارد، امااا بااا پژوهش محااد 3136)

که در آن مؤلفه رضایت از آموزش و تمرین در  ناهمخوان است
اولویات اول و رضاااایت از رفتار و تعامل مربی در اولویت دوم 
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هر دو مؤلفااه  هرحااالبااه(. 33و  16، 13، 13قرار داشااات )
 شود. این موضوعمندی به فرآیندهای تیمی مربوا میرضایت

فرآیند  دهاد کاه فرآیناد رفتاار و تعام ت مربی ونشاااان می
 بیشاتر سابب رضاایت بازیکنان شدهآموزش و تمرینات مربی 

رضااایت کمتری از عملکرد فردی و تیمی دارند.  هاآنو  اساات
 ،قرار داشاااتن رضاااایت از رفتار و تعامل مربی در اولویت اول
اهمیات تعاامال، حمایت و ارتباا مربی با ورزشاااکاران را در 

ت از رفتار و دهد. رضااایمندی ورزشااکاران نشااان میرضااایت
متغیرهای قدردانی مربی از ورزشاااکار به هنگام  ،تعامل مربی

انجام کار درست، حمایت و پشتیبانی مربی از ورزشکار و رفتار 
 دهد. به نظرآمیز مربی را نسابت به ورزشاکار نشان میمحبت
رضاااایت از رفتار مربی با عملکرد ورزشاااکاران رابطه  3وانگ

پیشاارفت بازیکنان، رشااد تیم و مسااتقیم دارد. مربی در روند 
مثبت یا منفی اثرگذار است و شاید  صاورتبهنگرش بازیکنان 

به همین علت است که اگر یر تیم ورزشی نتایج عوبی کسب 
کناد، مدیر باشاااگاه در اولین گام اقدام به تغییر مربی تیم نمی
کناد. همچنین هماه یار موفقیات بزرگ را بیش از همه می

د. احتماال  بازیکنان نیز نقش مهم مربی را داننمدیون مربی می
ترین اند و رفتارهای شااخصاای مربی را مهمدر تیم درک کرده
دانند. بر همین اساااس مربی مندی عود میعامل در رضااایت

 کااارگیریبااهو  عود را در جهاات ارتقااابااایااد نهااایاات ت ش 
 تخصصی، علمی، -هایی از قبیل مهارت مدیریتی، فنیمهارت

ام انج سازی، اجتماعی و ...ارتباطی، ادراکی، شاناعتی، تصمیم
ها باید در راسااتای افزایش دهد. بدیهی اساات که این مهارت

ار بندی ابعاد رفتمندی ورزشکاران باشد. اولویتمیزان رضاایت
ار ، مؤلفه رفتشااهروندی سااازمانی نیز نشااان داد که به ترتیب

جوانمردی از دیدگاه  )رفتار( مدنی و گرایااناه، فضااایلتیااری
های لیگ برتر مهم هساااتند که با تحقیقات بساااکتبالیسااات
( همخوان و با تحقیق 1669) ( و ایااجی1661) پاادسااااکوف

 (.19 و 93، 00)( ناهمخوان است 3133) نژاد و همکارانهمتی

رساااد کمر کردن به دیگران و یا جلوگیری از به نظر می 
رار بازیکنان ق ت نخستدر اولوی ،وقوع مشاک ت مرتب  با کار

گرایانه به آن دساااته از رفتارهای شاااهروندی دارد. رفتار یاری
اشاره دارد که فرد تجارب، انرژی و وقت عود را در اعتیار افراد 

دهد. بساکتبال ورزشای است که نیازمند تیمی عود قرار میهم
هوازی باالیی اسااات. همچنین فرد در کنار دارا بودن توان بی
ازی باید از سیستم هوازی جهت بازسازی انرژی نیز هوتوان بی

رصااد د ،لذا به دلیل وقوع عسااتگی در بازیکنان ؛اسااتفاده کند
آید. تعداد رود و کاارایی تیم بسااایاار پاایین میعطاا بااال می

                                                 
1. Yuan – Sheng Wang 

تکرارهاای یار تکنیار عار و یا یر تاکتیر تیمی عار 
ست ابسایار باالست. بازیکن شاعص در رشته بسکتبال کسی 

گیری سااریع و درساات و دلیل داشااتن قدرت تصاامیم که به
برعورداری از مهارت فنی باال دارای کمترین میزان عطا است. 

مر و مساات تمرین و تکرار مداوم و ،از دیدگاه مربیان بسااکتبال
ی و های فندر یادگیری مهارت ،تجربهبازیکنان با کاارگیریباه

بسیار  استاکتیکی تیمی و کاهش ضریب اشتباه در مواقع حس
رایانه گتجربه از طریق رفتارهای یاریحیاتی اساات. بازیکنان با

 نیفبازیکنی توانند هم انتقال تجارب عودشااان می وسایلهبهو 
تا به سایر اعضای  دنباش آماده روحی و روانی ازنظرو هم  بوده

توانند از ایجاد تعارض تیم کمار کنند. همچنین این افراد می
یا در صاورت وقوع، نقشای سازنده در در تیم جلوگیری کنند و 

دیدگاه رساااد از جهات از بین بردن آن ایفاا کنند. به نظر می
 ترین مؤلفه رفتارگرایانه مهمهاا رفتاار یاریبساااکتباالیسااات

شااهروندی سااازمانی اساات که با افزایش احساااس دلسااوزی 
رتباا شااوند تا امربیان و دیگر بازیکنان تیم، افراد تشااویق می

ردی فشان برقرار کنند و در مواقعی که تیمیا همای بصمیمانه
وی را در حل مشاااک ت مرتب  با  به کمر نیاز دارد، واردتازه

کاارش یااری دهند و از طریق انجام بهتر فرآیندهای تیمی در 
وری در تیم شاااوند. بااع  رشاااد و تقویت بهره ،طول زماان
گیری کرد کااه مؤلفااه رفتااار جااهتوان چنین نتیهمچنین می

ای هثری جهت هماهنگی فعالیتابزار مؤ عنوانبهگرایانه اریی
کند. واضح است اعضاای تیم در راستای کار گروهی عمل می
یشتری بفرصت  ،که با بروز چنین رفتارهایی از طرف بازیکنان

ریزی نوع تمرین و شااایوه اجرای در اعتیار مربیان جهت طر 
و  . پادساااکوفگیردهای تیمی قرار میآن متناسااب با تاکتیر

ه گرایانکنند که بروز رفتار یاریبیاان می( 1661) مار کنزی
)مدیران و مربیان(  وری در بدنه مدیریتیسااابب افزایش بهره

 (.93) شودتیم می
ها فراهم برعی از محققان معتقدند هدف اصاالی ورزش    

هایی برای ورزشکاران از طریق مشارکت ورزشی آوردن فرصت
همواره توأم با اثر عوامل  د در ورزشاسااات. سااانجش عملکر

مانند شاااانس، عملکرد قدرتمند حریف، عطای  برانگیزیابهام
داور و  یره قرار دارد. در میادان ورزش، نتیجه کار ورزشاااکار 

ا و هشود و به فعالیتابی میصرفا  از روی برد یا باعت او ارزشی
های او برای رساایدن به سااطو  عالی توجه کوشاایسااخت
  فق بردوباعتشود. رکوردهای یا توجه کمتری میو شود نمی

گیرند و طبیعی اسات که قرار می موردتوجهدر طول مساابقات 
ها و توانناد گویاای تماامی تجارب، تواناییاین رکوردهاا نمی
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(، در بخشی از کتاب 1669) های ورزشکار باشند. مارتنزضاعف
 آمدی واولین دلیل کار کند کهانشاااناسااای ورزش بیان میرو

ها و تشااکی ت ورزشاای، تحقق نیازهای اثربخشاای سااازمان
راز برانگیختن ورزشااکاران، درک  درواقعورزشااکاران اساات؛ 

نیازهای آنان چه در تمرینات و چه در مسابقات است. لذا بخش 
 ،های ورزشااای این بازیکنان در طول فصااالزیادی از فعالیت

ا و زهنیا ءداوطلبانه و عودجوش اسااات. بدیهی اسااات ارضاااا
گ های لیطور داوطلبانه در تیمهای ورزشکارانی که بهعواسته

اهد تر عوبسایار راحت ،یابنددساته اول و لیگ برتر حضاور می
ارتقاء  ازجملهها تواناد در بسااایااری از جنبهبود و این عود می

مندی بازیکنان، کساااب نتایج بهتر در مساااابقات و رضاااایت

ژی برای مربیان ساااودمند جلوگیری از هادر رفتن هزینه و انر
 باشد.

 کمر به ارتقای سطح منظوربهبا توجه به نتایج پژوهش و 
به مدیران و مربیان  ،منادی و رفتاار شاااهرونادیرضاااایات
شاااود در جهت افزایش های ورزشااای پیشااانهاد میباشاااگاه
زمینه را برای بروز رفتارهای شهروندی  ،مندی بازیکنانرضایت

رضااایت از رفتار و  ،های پژوهشاساااس یافتهر فراهم آورند. ب
بیشترین اثر را روی  ،تعامل و همچنین آموزش و تمرین مربی

نه در میان بازیکنان گرایای جوانمردی و رفتاار یاریهاامؤلفاه
تقاء شود تا در جهت ارلذا به مربیان پیشنهاد می ؛دبسکتبال دار

 .های فنی عودشان بیشتر ت ش کنندمهارت

References 
1. Hooman HA. Introduce and standardization of job satisfaction scale. the center of public 

management. 2002; printing. (Persian) 

2. Doherty E. Human Resource Management: A Review of organizational behavior at sports. 

translated by J. test. Tehran: NOC. 2007. 

3. Chelladurai p. Madla A. Human Resource Management in Olympic sports organizations. 

Translation by Ramzaninejad R. et al. 2011. Tehran: the side. Printing. (Persian) 

4. Maddi S. The story at hardiness. Twenty years of Theorizing. Research and Practice.Consulting 

psgchology journal: practice and research. 2002; 53(3): 1-11. 

5. Chelladurai P & Reimer HA. A Classification of Factors of Athlete satisfaction. Journal of sport 

Management. 1997; 11: 133-159. 

6. Aslankhani MA. Survey of the relationship between leadership styles and job satisfaction from 

the perspective of university professors. sports, move journal. 2000; 5(5): 63- 85. (Persian) 

7. Koozechian H. Zareei J. Talebpour M. Examine the relationship between organizational 

commitment and job satisfaction of physical education teachers and administrators male. the 

Olympic Journal. 2002; 11 (23): 52-43. (Persian) 

8. Noorbakhsh M. MirNaderi AA. Investigate the relationship between organizational climate and 

job satisfaction in physical education high school teacher in Ahvaz. the Olympic Journal. 2005;  

29, page 8. (Persian) 

9. Vahidian rezazadeh M. The relationship between job satisfaction and organizational 

commitment. male teachers of Physical Education. Master Thesis. Shahid Beheshti University. 

2002. (Persian) 

10. Aslankhani MA. Survey of the management style and organizational climate and its relationship 

with job satisfaction of teachers of the university's sports. thesis Tehran University. Faculty of 

Physical Education and Sports Science. 1996. (Persian) 

11. Yousefi M. Ramzaninezhad R. Hemmatinezhad M. The Relationship between Team 

Motivational Climate and Goal Orientation in Athletes. world Journal of sport science. 2009; 

2(2):125-128. (Persian) 

12. Bahrololoum H. Amyrtash AM. khabiri M. Tondnevis F. Relationship between organizational 

culture and job satisfaction Physical Education experts working in Tehran. Olympic Journal. 

2002; Vol. 10, No. 1-2 (21), 83-94. (Persian) 

13. RezaeiSufi M. Shabani A. To examine the relationship triggers based on Herzberg's job and job 

satisfaction sport federations. Applied Research in Sport Management. 2009; 6:33-43. (Persian) 

14. Soltani M. Describe the extent of job satisfaction and its relationship with some of the individual 

characteristics of the physical education staff in Tehran. Master Thesis. University shahid 

Beheshti. Faculty of Physical Education. 2006. (Persian) 

15. Kysmy Rostami MA. Job satisfaction and its relationship with some of the features of individual 

sports clubs Rasht. shahid Beheshti University. Faculty of Physical Education. 2006. (Persian) 



 رانیبرتر بسکتبال ا گیل کنانیباز یسازمان یو رفتار شهروند یمندتیرابطه رضا 03

 

 

 

16. Chelladurai P. McMillin. The relationship of athlete self-perceptions and athlete perceptions of 

leader behaviors to athlete satisfaction. University of Virginia. 1990. available on 

the:http://proquest.umi.com/pqdweb. 

17. Horn TS. Coaching Effectiveness in the Sport Domain. In T.S. Horn (Ed.). Advances in Sport 

Psychology. Champing. IL: Human Kinetics. 2002; 309-355. 

18. Ramzaninejad R. Hamathnejad MA. Jorenoosh R. Mohaddes F. Club athletes satisfaction aspects 

of Mazandaran province. Olympic. 2011; 3 (55), 7-17. (Persian) 

19. Ramzaninejad R. Hamathnejad MA. Benar N. Fallah M. The relationship between teachers' 

practices and satisfaction of women athletes in team sports, Olympic. 2010; 18(49):58-67. 

(Persian) 

20. Jabalameli s. Leadership Styles relationship between coaches and athletes satisfaction Golestan 

province. Sport Management master's thesis. University of North. 2009. (Persian) 

21. Mohaddes F. Ramzaninejad R. Khabiri M. Kazem Nejad M. Leadership styles of teachers and 

professional satisfaction of athletes. sports management studies. Institute of Psychology. 2010; 

7(8): 125- 138. (Persian) 

22. Vahdani M. Sheikh Yusuf R. Moharramzadeh M. Hosseini Kshtan M. Jalilvand J. The 

relationship between leadership styles of teachers and group cohesion teams at the tenth athlete 

male students in the country. 2010;  3 (19): 78-69. (Persian) 

23. Talebi N. Abdullahi F. The relationship between the leadership behavior of coaches. group 

cohesion and performance women's volleyball teams of the Premier League. Sport Management 

Studies. 2012; 16: 63-78. (Persian) 

24. Zartoshtian sh. Ahmadi b. Azadi A. The association of supportive behaviors - self-motivation 

and commitment to compliance with handball league sports elite female players. the Journal of 

Sport Management and motor behavior. 2012; 3: 154-171. (Persian) 

25. Norouzi SH. Fathi R. Sadeqi H. Boroujerdi S. The effect of perceived behavioral coaches. sports 

commitment. achievement motivation and satisfaction of the Premier League's judo fighters. 

sport management studies. 2012;  16: 206-189. (Persian) 

26. Bahrami Sh. Zartoshtian sh. Norouzi R. The effect on the motivational climate and satisfaction. 

leadership style coaches women's basketball Premier League players. Journal of Sport 

Management and motor behavior. 2011; (2): 101-115. (Persian) 

27. Weiss MR. & Friedrichs WD. The influence of leader behaviors, coach attributes, and 

institutional variables on performance and satisfaction of collegiate basketball teams. Journal of 

Sport Psychology. 1986; No. 8(4): 332-346. 

28. Coffman P. Jodi. The community college coach: Leadership practices and athlete satisfaction 

Adissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of 

education. University of San Diego. 1999; p 1. 

29. Sriboon N. Coach Leadership Behaviors, Team Cohesion and Athlete Satisfaction in Relation to 

the Performance of Athletes in the 1999 Rajafhat Games. A Dissertation Presented to the 

Department of Physical Education in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 

Doctor of Philosophy. 2001. 

30. Baker J. Yardley J. COTE J. Coach behaviors and athlete satisfaction in team and individual 

sports. J SPORT EXERCISE PSY. 2003; 34: 226-239. 

31. Bebetsos E. Theodorakis N. Athletes satisfaction among team handball players in Greece. 

Perceptual and Motor Skills. 2003. Available on the: http://proquest.umi.com 

32. Jenkins JL. A gendered perspective on the examination of relational health. stress and coping, 

and athlete satisfaction among feamale college athletes. A dissertation presented to the graduate 

school of the university of florida in partial fulfillment of the requirements for the degree of 

doctor of fhilosophy. 2005.   

33. Chelladurai P. Riemer HA. Measurement of leadership in sport. In J. L. 1998. 

34. Aoyagi Mark W. Cox Richard H. & Mc Guire Richard T. Organizational Citizenship behavior 

in Sport, relationship. J APPL PHOTOGR ENG. 2008; 20: 25-41. 

35. Moghimi M. Organizational citizenship behavior from theory to practice. management culture. 

2005; 11: p 38. (Persian) 



 15 3131 بهار، 31، شماره چهارممطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 

 

 

36. Bateman TS. & Organ DW. Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect 

and employee citizenship. Academy of management Journal. 1983; vol. 26, pp: 587-595. 

37. Organ DW. Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome: Lexington, MA: 

Lexington Books. 1988. 

38. Castro CB. Armario EM. and Ruiz DM. The influence of employee organizational citizenship 

behavior on customer loyalty. International journal of Service industry management. 2004; 15 

(1), pp: 27-53.  

39. Touré N. Factors Organizational citizenship behavior and its relationship with organizational 

performance. cultureal management. 2006; 12: 63-31. (Persian) 

40. Kakhaki Hosni A. The effect of organizational citizenship behavior on customer perceptions of 

service quality. customer satisfaction and behavioral intentions. Thesis School of Management. 

Tehran University. 2006. (Persian) 

41. Podsakoff PM. Mackenzie SB. Beth Pain J. and Bachrach DG. Organizational citizenship 

behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future 

research. Journal Of Management. 2002; 26(3): 513−563. 

42. Smith CA. Organ DW. & Near JP. Organizational citizenship behavior: Its nature and 

antecedents. Journal of Applied Psychology. 1983; 68: 653-663. 

43. Pack MA. Antecedents and concequence of perceived organizational support for NCAA athletic 

administrators. The Ohio State University. PhD Dissertation. 2005. 

44. Nadi MA. GolShirazi N. Structural equation modeling the relationship between attachment style 

and organizational justice and Organizational citizenship behavior among the staff of the 

Department of Physical Education. Sport Management Studies. 2012; 4(13): 280- 261. (Persian) 

45. Rocha C. Perceived organizational support and employee performance: The mediating role of 

organizational commitment and organizational citizenship behavior. NASSM. 2008. 

46. Ackfeldt AL. & Coote LV. A study of organizational citizenship behaviors in retail setting. 

Journal of Business Research. 2005; 58(2): 151–159. 

47. Organ DW. & Konovsky M. Cognitive versus affective determinants of organizational 

citizenship behavior. Journal of Applied Psychology. 1989; 74: 157-164. 

48. Huang JH. Jin BH. & Yang C. Satisfaction with business-to-employee benefit systems and 

organizational citizenship behavior. International Journal of Manpower. 2004 ; 25 (2):195 – 210. 

49. Noorbakhsh M. Examine the job motivation of faculty of physical education across the country, 

according to Herzberg's theory. thesis Tehran University. Faculty of Physical Education and 

Sports Science. 1997. (Persian) 

50. Podsakoff PM. MacKenzie SB. Moorman RH. & Fetter R. Transformational leader behaviors 

and their effects on followers’ trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship 

behavior. Leadership Quarterly. 1990; 1(2): 107-142. 

51. Bell SJ. & Menguc B. The employee – organization relationship, organizational citizenship 

behaviors, and superior service quality. Journal of retailing. 2002; 78: 131-146. 

52. Moorman RH. & Blakely GL. Individualism-collectivism as an individual difference predictor 

of organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior. 1995; 16: 127-142. 

53. Wang YSh. The relationship between coaching leadership behaviors and Taiwanese collegiate 

Tae Kwon Do competitors satisfaction, Adissertation submitted in partial fulfillmentof the 

requirements for the degree of doctor of philosophy. University of Incarnate Word. 2006. 

54. Turman PD. Coaches and cohesion: the impact of coaching techniques on team cohesion in the 

small group setting. Journal of sport behavior. 2003; 26: 86-103. 

55. Hamathnejad MA. Hamidi M. Alhyary M. The relationship between perceived organizational 

support to the National Olympic and Paralympic Academy of Iran Organizational citizenship 

behavior Purpose. Sports Management. 2012; 13: 27 -43. (Persian). 
 


	1-5.pdf (p.11-60)
	1.pdf (p.1-8)


