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و  یرگیمیمشارکت در تصم انیرابطه م یپژوهش حاضر با هدف بررس
ار ورزش شهرستان گرمس انیمرب انیدر م یسازمان تيبا هو یرفتار مدن

. جامعه باشدیم یاز نوع همبستگ یفیشکل گرفت. طرح پژوهش توص
و  انیورزش مدارس و مرب انیشامل معلمان و مرب قیتحق یآمار

نفر با  233گرمسار بود که تعداد  اندر شهرست یکارشناسان ورزش
انتخاب شده و مورد آزمون قرار  یتصادف یرگیاستفاده از روش نمونه

 ینچ یسازمان تيشامل؛ پرسشنامه هو زیپژوهش ن یگرفتند. ابزارها
و  چنکیليیکایم یرگیمی(، پرسشنامه مشارکت در تصم8319)

( 2332و آلن ) یل یسازمان ی( و پرسشنامه رفتار مدن2332لندستروم )
و  رسونیپ همبستگی روش از هاداده لیو تحل هيبودند. به منظور تجز

 انیپژوهش نشان داد، م هایافتهياستفاده شد.  ونیرگرس لیتحل
طه راب یسازمان تيبا هو یو رفتار مدن رانيمد یرگیمیمشارکت در تصم

 تيهو ینبیشیامکان پ نیوجود دارد. همچن یمعنادار یهمبستگ
وجود دارد.  یرگیمیو مشارکت در تصم یرفتار مدن قياز طر ینسازما
 یو رفتار مدن رانيمد یرگیمیمشارکت در تصم انیحال، م نیدر ع

و شباهت رابطه  یوفادار ت،يعضو هایاسیمقبا خرده  یسازمان
میمشارکت کارکنان در تصم شيبا افزا رونيوجود دارد. از ا یمعنادار

احساس  توانیدر آنان م یسازمان یو ارتقا رفتارها رانيمد هاییرگی
 را در آنان ارتقا داد. یسازمان تيهو

 کليدي هايواژه
 ،یورزش انیمرب ،یسازمان تيهو ،یرفتار مدن ،یرگیمیدر تصم مشارکت
 گرمسار

 
 
 
 

 
 

This study was formed to investigate the 

relationship between participation in decision-

making and organizational citizenship behavior 

with the  organizational identity in sports coaches of 

Garmsar city. The  study design was descriptive and 

correlational. Statistical society consisted of 

teachers and coaches of sports schools, trainers and 

sports experts in Garmsar city, Among them 200 

were selected by random sampling  and were tested. 

Research tools included Cheney corporate identity 

(1983), Mykayyly chnk and Lndstrvm Participation 

in decision-making (2006) and Lee and Allen 

organizational citizenship behavior (2002) 

questionnaires. To analyze the data, correlation and 

regression analysis were used. The results showed, 

there is a significant correlation between 

participation in decision-making and organizational 

citizenship behavior with Corporate identity. Also, 

corporate identity can be predicted through 

citizenship behavior and Participation in decision-

making. At the same time, there is a significant 

relationship between membership, loyalty and 

similarity whit participation in decision-making and 

organizational citizenship. Thus, by increasing the 

participation of employees in management 

decisions and improved organizational behaviors 

sense of corporate identity can be promoted. 

Keywords 
participation in decision-making, organizational 

citizenship behavior, organizational identity, sports 

coaches, Garmsar 
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 مقدمه
مفهوم هويت سازمانی در طی دهه گذشته توجه بسیاری را 

عنوان ابزاری برای تحلیل چرا که به .به خود جلب کرده است
شود. برخی می ها محسوبهای سازمانبسیاری از جنبه

ان معتقدند از آنجا که هويت سازمانی اعضای يک پژوهشگر
سازمان برای کارکرد مؤثر آن الزم است، بايد به عنوان يکی از 

(. چرا که در معنادهی 22) ارکان مهم سازمان مدنظر قرار گیرد
به تجارب، سازماندهی افکار و اخذ تصمیمات نقش مهمی ايفا 

رفتارها و ها، کند و از لحاظ نظری و تجربی با نگرشمی
هويت برای فرد، کیفیتی است که  پیامدهای کاری مرتبط است.

سازد. اين هويت از طريق ظاهر، او را از افراد ديگر متمايز می
شود. اين مفهوم در های شخص مشخص میارزش رفتار و

ز تواند از بروسازمان نیز صادق است. هويت مثبت در سازمان می
(. هويت 5افراد جلوگیری نمايد) ای به نام انزوای درونیپديده

سازمانی نقشی محوری در تنظیم هنجارهای رفتاری اعضای 
نمايد. مديران از ساز و کارهای نمادين به منظور سازمان ايفا می

ترويج و تثبیت يک هويت ممتاز در سازمان استفاده نموده و اين 
هويت ممتاز و برجسته باعث به وجود آمدن خودتنظیمی در نزد 

راد برای دستیابی به اهداف عملکردی، جذب و نگهداری اف
استعدادها، کسب شهرت و ايجاد امنیت ذهنی در سازمان شده و 

-آمیز کمک میهای ابهامبه افراد جهت مواجه با موقعیت

های سازمانی، اغلب با تغییراتی مانند (. امروزه محیط28نمايد)
و تغییر  و رقابتالعاده، پیچیدگی، سرعت آشفتگی و اغتشاش فوق

شود. لذا امروزه سازمانها بايستی خودشان را انقالبی توصیف می
در وضعیتی قرار دهند تا بتوانند به تقاضای مخاطبین خود پاسخ 
دهند. برای انجام اين عمل، کارکنانی که تقاضای مخاطبین را 

کنند، بايد در عمل توانايی آن را داشته باشند تا بتوانند دريافت می
کاری که برای رضايت و ايجاد نگرش مثبت در آنها الزم  هر

 (. 29است، انجام دهند)
مربیان و معلمان ورزشییی با توجه به ماهیت و نوع شییغل خود، 

آموزان های دانشمهارت نگرش و رفتار، تکامل در حیاتی نقش
مربیان و  کمبود به توجه و ورزشییکاران دارند. از سییوی ديگر با

 به و جذب زمینه در دقت متخصییص، عدممعلمان ورزشییی 

متخصییص، با انگیزه، توانمند، متعهد و با هويت  افراد کارگیری
ای هتواند بر کیفیت عملکرد و در نتیجه مهارتسازمانی باال، می
 آموزان و ورزشکاران داشته باشد. دانش جسمی و رفتاری

يکی از عوامل مهمی که در توانمندسازی مربیان ورزشی مؤثر 
های سازمانی به گیریباشد، میزان مشارکت آنها درتصمیممی

های مرتبط با حوزه کاری آنهاست. با مشارکت گیریويژه تصمیم

ها، اين احساس در آنها به وجود گیریدادن مربیان در تصمیم
آيد که از نقش و جايگاه ارزشمندی برخوردار هستند. در اين می

خود مهم ارزيابی کرده و احساس صورت آنها، وجودشان را در کار 
 (.82کنند)توانمندی می

مشارکت باعث می شود تا افراد نه صرفاً از نظر جسمانی، بلکه 
از نظر فکری و روحی درگیر سازمان خود شوند و در چنین 
شرايطی جنبه روانی حتی بر جنبه جسمانی غلبه دارد. در چنین 

ت ساس مسئولیموقعیتی فرد در برابر وجدان و شخصیت خود اح
کند. مشارکت مربیان ورزشی در کرده و مشارکت را باور می

شود آنها داوطلبانه در کارها گیری در عین حال باعث میتصمیم
ها و استعدادهای خود جهت پیشبرد شرکت کنند و از توانايی

ارزش واقعی  (.22)اهداف تعیین شده، حداکثر استفاده را نمايند
( خالقیت، ابتکار و نوآوری 8932ئیان )مشارکت بنا بر نظر رضا

های افراد است. در عین حال، با افزايش مشارکت و فعالیت
ها اصل برابری ايجاد شده و شکاف طبقاتی گروهی، در سازمان

شود تا در سرنوشت خود رود و به افراد فرصت داده میاز بین می
ن اي ای که افراد در نهايتشان دخیل باشند؛ به گونهو مجموعه
 کنند که مديريت اصلی در دستان آنهاست.حس را می

که  شودها سبب میگیریتوجه به مشارکت مربیان در تصمیم
مديران و مسئولین مرتبط بتوانند از خرد جمعی افراد استفاده کرده 

تر و کارآمدتری را جهت دستیابی به اهداف های منطقیحلو راه
در واقع بنا بر  (.83)مايدهای خود طراحی و تدوين نو برنامه

تحقیقات انجام شده، مديريت مشارکتی ابزار مناسبی است که 
ساز توسعه و پیشرفت يک سازمان بوده و انگیزه تواند زمینهمی

 (.85)کارکنان را جهت حضور فعال در سازمان افزايش دهد
 هايی برایها در پی يافتن راههای اخیر، بیشتر سازماندر سال
مشارکت کارکنان به عنوان نیروی کارآمد سازمانی در جذب 

توان به رفتارهای اند. در اين میان، میپیشبرد اهداف خود بوده
داوطلبانه و خودجوشی اشاره کرد که افراد در ازای انجام آن، 

کنند. لذا محققین به مطالعه هر چه بیشتر پاداشی دريافت نمی
له پردازند. اين مقواند، میمیدهاين رفتارها که آن را رفتار مدنی نا

به رفتارهای فردی اشاره دارد که برخواسته از بصیرت افراد بوده 
دهند، می و عالوه بر اينکه کارايی و اثربخشی عملکرد را افزايش

مستقیماً و به صورت صريح از طريق نظام رسمی پاداش، تشويق 
ای شوند؛ بر اين اساس رفتار مدنی، حرکت کردن به ورنمی

تواند با کمک باشد که خود میحداقل عملکرد مورد انتظار می
-گرفتن از نیروی فعال جامعه و با برقراری ارتباط با ساير زمینه

شود به رشد و هايی که موجب ارتقای هر چه بیشتر آن می
 (.2بالندگی سازمانی و اجتماعی کمک شايانی نمايد)
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ان ذاتی و درونی کارکنتواند در افزايش ابتکارات رفتار مدنی می
محور آنان، يم منجمله مربیان ورزشی، رفتارهای مشاکتی و 

رسانی به مخاطبین و خدمت پذيری با تحوالت و افزايشوفق
 رضايت آنها همراه باشد. 

توجه به رفتار مدنی و پرورش آن در میان مربیان ورزشی فوايد 
 اً جنبه عمومیها و منافع عمدتزيادی به دنبال دارد که اين مزيت

ود شو سازمانی دارند تا شخصی و فردی. چنین منافعی سبب می
تا مربیانی متعهد و کوشا، در مجموعه حضور داشته باشند که 

کنند و پايبندی و تعهد کمتر غیبت کرده، بیشتر خدمت می
. رفتار دهندبیشتری نسبت به اجرا و انجام وظايف خود نمايش می

ری بهتری را ايجاد مکند که در کنار تواند محیط کامدنی می
ر تواند افزايش چشمگیحضور برخی ديگر از عوامل مديريتی می

 (.82)بازده کاری را در برداشته باشد
-های موفق کارکنانی دارند که به مسئولیتدر حقیقت، سازمان

های رسمی خود بسنده نکرده و وقت و انرژی خود را بدون 
نمايند. چنین افرادی سبب د میمحدوديت، وقف حرفه و شغل خو

-شوند. در مجموع، رفتار مدنی میهای سازمان میتسريع فعالیت

وری افراد را به حداکثر برساند و در نهايت تواند کارآمدی و بهره
 (.5)موجب کارکرد مؤثر آنها شود

-عمل آمده، در مورد مشارکت در تصمیمهای بهبر اساس بررسی

گیری، رفتار مدنی و هويت سازمانی، تحقیقاتی توسط 
پژوهشگران داخلی و خارجی انجام شده است؛ اما تاکنون 
تحقیقات اندکی به ويژه در داخل کشور در خصوص رابطه 

 همزمان اين متغیرها صورت پذيرفته است. 

( در تحقیقی با موضوع بررسی رابطه بین مشارکت 8911اشجع )
تماد با رفتار مدنی، هويت و عدالت سازمانی گیری و اعدر تصمیم

فتار مدنی گیری، ربه اين نتیجه رسید که بین مشارکت در تصمیم
 (.8)و هويت سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد

 تعهد ابعاد بین رابطه بر ( در فراتحلیلی8911پرور )عريضی و گل

 و سازمانی مدنی گیری، رفتار تصمیم در مشارکت با سازمانی
فرانقشی به اين نتیجه رسیدند که بین متغیرهای مذکور  رفتارهای

 (.81)رابطه معناداری وجود دارد 
رابطه بین هويت ( در پژوهشی با موضوع بررسی 8932توانا )

ن نتیجه به اي سازمانی و تناسب شغلی با رفتار شهروندی سازمانی
 داری وجودرسید که بین متیغرهای مذکور رابطه مثبت و معنا

 (.25)دارد

                                                                                                                                                    
1. Baig 

2.ÖZDEM 

( نیز در بررسی رابطه بین هويت سازمانی و رفتار 8932) عزيزی
 کارکنانبا نقش میانجی هوش هیجانی در  شهروندی سازمانی

ن بیدريافت که  اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی،
 ایدو متغیر هويت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه

 (.2)دمعنادار وجود دار

پذيری مسئولیت تحلیل رابطه بین( در 8932) فروشارچهپ
هويت و تعهد  ،رفتار شهروندی کارکنان، اجتماعی سازمان

پذيری بین مسئولیت یمعنادار رابطه مثبت ودريافت که  سازمانی
 يت سازمانی و تعهد سازمانیرفتار شهروندی، هو اجتماعی و
 (.23)وجود دارد
( در پژوهشی میدانی به اين نتیجه رسید که 8935) اسماعیلی

 (.88)رابطه مثبتی بین رفتار مدنی و هويت سازمانی وجود دارد
کارکنان ادارات کل ای که میان ( در مطالعه8932) کاتبی جهرمی

دريافت که  انجام داد های فارس و گیالنورزش و جوانان استان
میان رفتار مدنی و هويت سازمانی ارتباط معناداری وجود 

 (.82)دارد
( در پژوهشی میدانی ارتباط بین 2382و همکارانش ) 1بايگ

گیری، رفتار مدنی و تعهد و هويت متغیرهای مشارکت در تصمیم
سازمانی را مورد بررسی قرار دادند. نتايج تحقیق آنها نشان داد 

 (.9)ياد شده رابطه معناداری وجود دارد که بین متغیرهای
( در تحقیق پیرامون رابطه بین رفتار مدنی سازمانی 2382) 2اوزدم

تعهد و هويت سازمانی به اين نتیجه رسید که بین رفتار مدنی  با
سازمانی با تعهد و هويت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود 

  (.83)دارد
ن رفتارهای شهروندی سازمانی ( به بررسی رابطه بی2385) 3دمیر

و هويت سازمانی پرداخت و به اين نتیجه رسید که بین اين دو 
 (.3)متغیر رابطه معناداری وجود دارد

ای به شناسايی ( در مطالعه2382) 4چاوال و رايواستاوا
پیشايندهای هويت سازمانی پرداختند. نتايج تحقیق آنها بیانگر 

ی يکی از عوامل مؤثر بر گیرآن است که مشارکت در تصمیم
 (.2)آيدهويت سازمانی به شمار می

بنابر آنچه تاکنون در خصوص مزايا و فوايد رفتار مدنی گفته شد 
ها، یریگو با توجه به نقش و جايگاه مشارکت کارکنان در تصمیم

لزوم تحقیقات بیشتر در خصوص تأثیر و رابطه اين متغیرها با 
 د و رفتار سازمانی به ويژه تأثیریديگر متغیرهای مؤثر بر عملکر

زوم شود. لکه بر هويت سازمانی دارند بیش از پیش احساس می

3. Demir  

4. Chawla and Srivastava 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/879690
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/879690
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/879690
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توجه و مطالعه بیشتر در خصوص هويت سازمانی نیز ناشی از 
اين عامل است که هويت سازمانی خود يکی از ابزارهای 

اندازهای سازمان استراتژيک جهت رسیدن به اهداف و چشم
 محسوب 

ر تواند بتغییرات ايجاد شده روی هويت سازمانی می شود ومی
 (.21)رفتارهای مختلف افراد در سازمان اثرگذار باشد

دهد که فرد تعريف خويشتن از خود هويت سازمانی زمانی رخ می
رسد را به عضويتش در سازمان خود متصل کند. به نظر می

ند ک که فرد فرصت ابراز وجود و اظهار نظر بیشتری پیدازمانی
با اين  (.22)يابدچنین احساس تعلقی به نوبه خود افزايش می

حال، نبود پیشینه پژوهشی کافی در اين مورد و تأثیر احتمالی 
گیری و رفتار مدنی سازمانی بر هويت مشارکت در تصمیم

سازمانی امری بود که ضرورت انجام پژوهش حاضر را توجیه 
ورزش  مربیانا تأکید بر گیری و انجام آن بکرده و منجر به شکل

 گرديد. شهرستان گرمسار

با توجه به اينکه در ادبیات پژوهش، رابطه بین متغیرهای ضمناً 
پژوهش در معلمان و مربیان ورزشی کمتر مورد بررسی و تحلیل 

 شود به بررسیقرار گرفته است؛ لذا در اين تحقیق تالش می
 يت سازمانیگیری، رفتار مدنی و هورابطه مشارکت در تصمیم

 پرداخته شود. مربیان ورزش شهرستان گرمساردر

 

 هاي اصلی:فرضيه
گیری و رفتار مدنی سازمانی بین مشارکت در تصمیم .8

 ارگرمس مربیان ورزش شهرستانبا هويت سازمانی در
 داری وجود دارد.رابطه مثبت و معنی

 گیری وهويت سازمانی از طريق مشارکت در تصمیم .2
 بینی است.سازمانی قابل پیشرفتار مدنی 

بیان مرعضويت در  گیری بابین مشیارکت در تصمیم .9
داری رابطه مثبت و معنی گرمسار ورزش شیهرستان

 وجود دارد.
یان مربدر وفاداری  گیری بابین مشیارکت در تصمیم .2

داری رابطه مثبت و معنی گرمسار ورزش شیهرستان
 وجود دارد.

یان مربدر شباهت  گیری بابین مشیارکت در تصمیم .5
داری رابطه مثبت و معنی گرمسار ورزش شیهرستان

 وجود دارد.

رزش و مربیانعضويت در بین رفتار مدنی سازمانی با .2
داری وجود رابطه مثبت و معنی گرمسیار شیهرسیتان

 دارد.
 مربیان ورزشدروفاداری  بین رفتار مدنی سازمانی با .1

داری وجود رابطه مثبت و معنی گرمسیار شیهرسیتان
 دارد.

 مربیان ورزشدر شباهت  بین رفتار مدنی سازمانی با .1
داری وجود رابطه مثبت و معنی گرمسیار شیهرسیتان

 دارد.

 

 روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری 

جامعه آماری تحقیق ها توصیفی از نوع همبستگی است. داده
کارشناسان مربیان و  وورزش مدارس مربیان شامل معلمان و 

است که بر اساس آمار و اطالعات  شهرستان گرمساردر  ورزشی
ارائه شده توسط اداره آموزش و پرورش و اداره تربیت بدنی 

با توجه به محدود  باشند.نفر می 233شهرستان گرمسار تعداد 
بودن جامعه آماری برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران به 

آماره توزيع نرمال  Zشده است. در اين فرمول  شرح ذيل استفاده
 pباشد. می 32/8درصد برابر  35است که در سطح اطمینان 

احتمال عدم  qاحتمال موفقیت )احتمال حضور متغیر مربوطه( و 
درصد  53موفقیت در پرسش است که بر اساس روش احتیاطی 

 35/3)سطح خطای مجاز( است که  دقت برآورد εاند. فرض شده
 در نظر گرفته شده است.
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نفر در  نظر گرفته شد. لکن  892بدين ترتیب حجم نمونه آماری 
پرسشنامه  893آوری شده، های توزيع و جمعاز میان پرسشنامه

که جهت تجزيه و تحلیل مفید تشخیص داده شدند مورد استفاده 
ز کار گرفته در اين تحقیق نیگیری بهنمونهقرار گرفتند. روش 

آوری اطالعات میدانی از ابزار برای جمعروش تصادفی است. 
 پرسشنامه به شرح ذيل استفاده شده است:

 برای سنجش اين متغیر، گيري مدیران:مشارکت در تصميم
( 2332چنک و ويلیام لندستروم )از پرسیشینامه آندری میکايیلی

سیتفاده شده که شامل سه بععد: اختالف سیؤال ا 83مشیتمل بر 
 باشد. عقیده، مشارکت در تصمیم و رضايت می
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گیری رفتار مدنی سازمانی از برای اندازه رفتار مدنی سازمانی:
سؤال استفاده شده  82مشتمل بر  (2332پرسیشنامه لی و آلن )

 که شامل دو بععد: رفتار مدنی گروهی و رفتار مدنی فردی است. 
برای سنجش اين متغیر، از پرسشنامه هويت : انیهویت سازم

سؤال استفاده شده است  81( مشتمل بر 8319سیازمانی چنی )
 که شامل سه بععد: عضويت، وفاداری و شباهت است. 

روايی محتوا و روايی  از روش برای اطمینان از روايی پرسشنامه
نفر از  3صیوری اسیتفاده شد. در اين راستا پرسشنامه در اختیار 

ورزش مدارس، مربیان و مربیان خبرگان دانشییگاهی، معلمان و 
)از هر گروه سه نفر(  شهرستان گرمساردر  کارشیناسیان ورزشی

قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا نظر خود را در رابطه با شکل 
تک سیؤاالت و محتوای آنها از لحاظ قابل فهم بودن و فرم تک
 ای از نظرات اخذدهندگان بیان کنند. سپس مجموعهبرای پاسخ

آوری و پس از اعمال آنها، جمع شده در باب سؤاالت پرسشنامه
ق آماری تحقی تحقیق نهايی شیید و در اختیار نمونه پرسییشیینامه

ان تحقیق تو قرار گرفت. بر اسیاس نظرات خبرگان، پرسیشنامه
های الزم را دارا بوده و در نتیجه الزم برای شناخت و کسب داده

 روايی آن تأيید گرديد.
و  شیید انجام مقدماتی برای آزمون پايايی پرسییشیینامه اجرای

نفره توزيع و مقدار آلفای  93پرسیشنامه در يک نمونه آزمايشی 
که  محاسییبه گرديد SPSSکرونباخ آن با اسییتفاده از نرم افزار 

 ( نشان داده شده است. 8نتايج حاصله در جدول شماره )

 

 مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق .8جدول 

 ضريب آلفای کرونباخ متغیر رديف

8 
 مشارکت در 

 گیری تصمیم
3713 

 3738 رفتار مدنی سازمانی 2
 3738 سازمانی هويت 9

 
همه  شیییود، پايايیطور که در جدول مذکور مالحظه میهمیان

بیشتر است.  13/3ها نسیبتاً باال و از حد قابل قبول زيرمجموعه
 لذا پرسشنامه تحقیق از پايايی مطلوبی برخوردار است.

های مختلف های به عمل آمده بخشضییمناً با توجه به بررسییی
 های اسیییتاندارد پرسیییشییینیامیه که برگرفته از پرسیییشییینامه

ده خارجی مورد استفاباشیند، قبالً در ساير تحقیقات داخلی و می
قرار گرفتیه و پايايی و روايی آن مورد تأيید قرار گرفته اسیییت. 

ا هشايان ذکر است در پژوهش حاضر برای تجزيه و تحلیل داده
های آمار اسییتنباطی شییامل آزمون و تحلیل فرضیییات از آزمون

اسیمیرنوف، آزمون همبسیتگی پیرسون و تحلیل  -کولموگروف
ست. بدين منظور از نرم افزار آماری رگرسییون اسیتفاده شیده ا

SPSS .بهره گرفته شده است 

 

 هاي تحقيقیافته
پژوهش به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق ن در اي

اسیمیرنوف استفاده شد. بر اساس نتايج  -از آزمون کولموگروف
داری در مورد تمامی ( سییطح معنی2اين آزمون )جدول شییماره 

( بزرگتر اسییت. بنابراين در سطح 35/3ا )متغیرها، از سیطح خط
هیای مربوط بییه توان گفیت کیه دادهدرصییید می 35اطمینیان 

 باشد.متغیرهای تحقیق از توزيع نرمال برخوردار می
-هها و باالتر بودن تعداد نمونلذا با توجه به نرمال بودن توزيع داده

های توان از آزمون)بر اساس قضیه حد مرکزی( می 93ها از 
پارامتريک نظیر همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی 

 های تحقیق استفاده نمود.ساده برای تحلیل فرضیه
 

در مورد توزيع  اسمیرنوف -نتايج آزمون کولموگروف. 2جدول 

 های نمونه آماریداده

 متغیر
 مشارکت در 

 گیریتصمیم

رفتار 
 مدنی 

 هويت
 سازمانی

 z 37553 37222 37523مقدار 

 37288 37293 37832 داریمعنی سطح

 
یری گمشارکت در تصمیمدر اين تحقیق برای بررسی رابطه بین 

مربیان ورزش و رفتار مدنی سازمانی با هويت سازمانی در 
ابتدا از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد  گرمسار شهرستان

 ( نشان داده شده است.9که نتايج آن در جدول شماره )
شود در مورد متغیرهای مذکور، مالحظه میطور که همان

داری کوچکتر از سطح خطاست، لذا در سطح اطمینان سطح معنی
توان گفت که رابطه خطی معناداری بین اين درصد می 35

هنده دمتغیرها وجود دارد. عالمت مثبت ضرايب همبستگی نشان
ارتباط مستقیم بین متغیرها است. به طوری که با توجه به ضرايب 

یری گمشارکت در تصمیمهمبستگی محاسبه شده، با افزايش 
ه ب گرمسار مربیان ورزش شهرستانمديران، هويت سازمانی در 

رفتار مدنی با بهبود يابد. همچنین افزايش می 33/3میزان 
 مسارگر مربیان ورزش شهرستانسازمانی نیز هويت سازمانی در 

 .يابدبهبود می 53/3به میزان 
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 پیرسون در مورد رابطه بین متغیرهای اصلی تحقیق یهمبستگ ضرايب .9جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل
ضريب 

 همبستگی

 سطح 

 داریمعنی
 نتیجه آزمون سطح خطا

 داری رابطهمعنی 3735 373338 37338 هويت سازمانی یگیرمشارکت در تصمیم

 داری رابطهمعنی 3735 373339 37532 هويت سازمانی رفتار مدنی سازمانی

 

 سازمانی گیری و  رفتار مدنی با ابعاد هويتپیرسون در مورد رابطه مشارکت در تصمیم یهمبستگ ضرايب .2جدول 

 ضريب همبستگی همتغیر وابست متغیر مستقل
 سطح 

 داریمعنی
 نتیجه آزمون سطح خطا

 داری رابطهمعنی 3735 373332 37182 عضويت ریگیمشارکت در تصمیم

 داری رابطهمعنی 3735 373338 37389 وفاداری ریگیمشارکت در تصمیم

 داری رابطهمعنی 3735 373338 37335 شباهت ریگیتصمیممشارکت در 

 داری رابطهمعنی 3735 373331 37292 عضويت رفتار مدنی سازمانی

 داری رابطهمعنی 3735 373339 37232 وفاداری رفتار مدنی سازمانی

 داری رابطهمعنی 3735 373332 37285 شباهت رفتار مدنی سازمانی

یری گاز سوی ديگر بررسی رابطه بین مشارکت در تصمیم
 مربیانو رفتار مدنی سازمانی با ابعاد هويت سازمانی در 

عضويت، وفاداری )شامل سه بععد  گرمسار ورزش شهرستان
 از آزمون همبستگی پیرسون بیانگر آنو شباهت( با استفاده 

اری دمتغیرهای مذکور نیز رابطه مثبت و معنیاست که بین 
(. در واقع با توجه به کوچکتر 2وجود دارد )جدول شماره 

 داریداری از سطح خطا، رابطه خطی معنیبودن سطح معنی
-درصد پذيرفته می 35بین اين متغیرها در سطح اطمینان 

 شود. عالمت مثبت ضرايب همبستگی 
ه تغیرها است. به طوری کدهنده ارتباط مستقیم بین منشان

گیری و بهبود رفتار مدنی مشارکت در تصمیمبا افزايش 

عضويت، وفاداری و شباهت در سازمانی، وضعیت متغیرهای 
 يابد. نمونه آماری تحقیق افزايش می
های مربوط به رابطه بین در ادامه به منظور تحلیل داده

ازمانی ت سبینی هويمتغیرهای تحقیق، مبنی بر قابلیت پیش
گیری و رفتار مدنی سازمانی از طريق مشارکت در تصمیم

، از آزمون رگرسیون گرمسار مربیان ورزش شهرستاندر 
شود. در اين روش برای تبیین متغیر چندمتغیره استفاده می

 طور همزمان استفادهوابسته از تمامی متغیرهای مستقل به
زمون های مربوط به آ( آماره5شده است. جدول شماره )

 دهد.رگرسیون چندمتغیره را نشان می

 

 مدل رگرسیونی تحقیق. 2 جدول

آماره آزمون 

 دوربین واتسون

خطای معیار 

 تخمین

  ضريب تعیین

 تصحیح شده

ضريب 

 تعیین

ضريب 

 همبستگی

27832 37918 37128 37121 37328 

شود ضريب طور که در جدول فوق مالحظه میهمان
و ضريب  328/3همبستگی چندگانه بین متغیرهای مدل 

 32است. بنابراين رابطه خطی با شدت حدود  121/3تعیین 
 گیری و رفتار مدنی سازمانیدرصد بین مشارکت در تصمیم

جود و گرمسار شهرستانمربیان ورزش با هويت سازمانی در 

-به دست آمده و می 121/3دارد. همچنین ضريب تعیین، 

درصد از تغییرات  12گونه استنباط کرد که بیش از توان اين
متغیر وابسته )هويت سازمانی( توسط متغیرهای مستقل 

( ضرايب رگرسیونی 2شود. در جدول شماره )مذکور بیان می
 متغیرهای تحقیق آورده شده است.
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 ضرايب مدل رگرسیونی متغیرهای تحقیق .2جدول 

 Tمقدار  داریسطح معنی

ضريب استاندارد 
 شده

 ضريب استاندارد نشده
 مدل

Beta خطای برآورد B 

 عرض از مبدأ 37258 97882  97838 373333
 گیریمشارکت در تصمیم 87828 37392 37188 937339 373338
 رفتار مدنی سازمانی 37952 37358 37219 27328 373339

 داری در مورد تمامی متغیرها کوچکتربا توجه به اينکه سطح معنی
توان درصد می 35از سطح خطاست، بنابراين در سطح اطمینان 

گیری و رفتار مدنی سازمانی بر گفت که مشارکت در تصمیم
هويت سازمانی در مدل رگرسیون تأثیر معناداری دارند. شايان 
ذکر است با توجه به جدول فوق، جهت رابطه بین متغیرهای 

که با بهبود طوریمستقل و متغیر وابسته مستقیم و مثبت است؛ به
مربیان ورزش وضعیت متغیرهای مستقل، هويت سازمانی در 

 يابد. نیز بهبود می رمسارگ شهرستان
توان اين نکته حائز اهمیت است که از بتای استاندارد شده می
دهد برای مقايسه متغیرها با يکديگر استفاده نمود. نتايج نشان می

( در مقايسه با 188/3گیری )با ضريب که مشارکت در تصمیم
( تأثیر بیشتری بر هويت 219/3رفتار مدنی سازمانی )با ضريب 

دارد. در مجموع  گرمسار ورزش شهرستانزمانی در مربیان سا
نتايج حاصل از آزمون فوق، به وجود رابطه بین متغیرهای مستقل 

 گیری و رفتار مدنی سازمانی( با متغیر وابسته)مشارکت در تصمیم
 )هويت سازمانی( داللت دارد. بنابراين امکان 

 بینی هويت سازمانی از طريق مشارکت در پیش

 گیری و رفتار مدنی وجود دارد.تصمیم

 

 گیریبحث و نتیجه

گیری، رفتار مدنی و طور که اشاره شد مشارکت در تصمیمهمان
هويت سازمانی سه متغیری هستند که در علم مديريت امروز 
مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران مديريت قرار گرفته و با 

هی بر نگرش، توجه به ماهیت خود دارای تأثیرات قابل توج
وری اعضای سازمان دارند. لذا توجه رفتارها، عملکرد و بهره

همزمان به اين متغیرها توسط مديران مدارس، مسئولین آموزش 
ريزی برای و پرورش و مسئولین ورزشی شهرستان، و برنامه

بهبود وضعیت اين متغیرها در مربیان ورزشی از اهمیت و ضرورت 
اند توريزی منابع انسانی میر برنامهفراوانی برخوردار است و د

 نقش مثبت و مفیدی ايفا کند. 
های تحقیق پیرامون رابطه بین اين نتايج حاصل از تحلیل داده

 گیری و رفتارمتغیرها نشان داد که میان مشارکت در تصمیم
ی همبستگی معناداری مربیان ورزشدر مدنی با هويت سازمانی 

های گیریدر تصمیم مربیان ورزشوجود دارد. در واقع هر چه 
 مايلتمرتبط با حوزه کاری خود، مشارکت بیشتری داشته باشند و 

آنها به رفتارهای مدنی افزايش يابد، احساس هويت شغلی و 
يابد. به عالوه بر اساس نتايج به سازمانی آنان نیز افزايش می

گیری در مقايسه با رفتار مدنی دست آمده، مشارکت در تصمیم
 انورزش شهرستأثیر بیشتری بر هويت سازمانی در مربیان ت

 دارد. گرمسار
رفتار  گیری ومشارکت در تصمیمضمناً بر اساس نتايج تحقیق، 

 مربیان ورزش شهرستانگانه هويت سازمانی در مدنی بر ابعاد سه
اشند. بعضويت، وفاداری و شباهت( تأثیرگذار می)شامل  گرمسار

تار گیری و بهبود رفمشارکت در تصمیمبه طوری که با افزايش 
وفاداری و شباهت در مربیان عضويت، مدنی، وضعیت متغیرهای 

 يابد. ورزشی افزايش می
پرور ، عريضی و گل(8)های اشجع نتايج پژوهشها با يافتهاين 

چاوال و  (9)، بايگ و همکارانش (82) کاتبی جهرمی، (81)
 همخوانی و هماهنگی دارد.  (2)رايواستاوا 

( نیز 8933يافته های تحقیق حاضر با نتايج پژوهش سلیمانی )
که نشان داد میان هويت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی 

( که رابطه 8933رابطه معناداری وجود دارد، تحقیق قلی پور )
مثبت میان ارتباطات درون سازمانی که          نمونه ای از آنها 

مديران می باشد با هويت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری 
( که به وجود 8911سازمانی را گزارش داده اند، تحقیق اشجع )

رابطه مثبت میان مشارکت در تصمیم گیری و هويت سازمانی و 
رفتار مدنی کارکنان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان اشاره کرده 

( که به وجود رابطه میان مشارکت در تصمیم 8331اند، کوپر )
و جو سازمانی اشاره دارد همخوان و هماهنگ  گیری با هويت

 است. 
بیان مرکه های پژوهش حاضر بايد گفت زمانیدر تبیین يافته

های مرتبط با حوزه گیریفرصت مشارکت در تصمیم یورزش
کاری خود را داشته باشند، تصمیمات اتخاذ شده را تصمیمات 

فته رکنند و انگیزه آنها جهت اجرای تصمیمات گخود تلقی می
يابد. در عین حال ابهاماتشان در خصوص شده نیز افزايش می

يابد. در اين شرايط آنها چگونگی اجرای نقش خود کاهش می
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احساس تعلق بیشتری نسبت به شغل خود خواهند داشت و وجود 
خود را برای سازمان و جامعه، مفید قلمداد کرده و برای رشد و 

چرا که با سازمان خود (؛ 85شوند)پیشرفت آن ارزش قائل می
دانند. همانندسازی کرده و هويت خود را در گرو وجود سازمان می

در نقطه مقابل مربیانی که در تصمیمات اتخاذ شده مشارکت 
ندارند و احساس پیوندی با شغل و مسئولین سازمانی خود ندارند، 

توانند با شغل و اهداف آن همانندسازی کنند و احساس نمی
 (.29گیرد )ا شکل نمیهويت در آنه

-انجام می از سوی ديگر، رفتارهای مختلفی که افراد در سازمان

باشند. مديران نیز در دهند برخی مطلوب و برخی نامطلوب می
رای های آنها باند تا با درک مناسب از رفتار اعضا از قابلیتتالش

 نیل به برخی از اين اهداف سازمانی استفاده نمايند. از آنجا که
اختیاری دارد و در عین حال انجام  -رفتار مدنی ماهیتی حمايتی

مندی از آن ( بهره1ای را به دنبال ندارد)دادن و ندادن آن جريمه
تواند بیانگر هويت سازمانی افراد باشد. هويت سازمانی به می

شود که نمود آن در بسیاری از وسیله رفتارهای بیرونی درک می
 (. 81مواقع همان رفتارهای مدنی سازمانی هستند)

-( يکی از ابعاد رفتار مدنی سازمانی را وفاداری می2331والنتین )

(. در پژوهش حاضر نیز میان اين قبیل رفتارها با بععد 21داند)
وفاداری هويت سازمانی نیز رابطه وجود داشت. از سويی، از آنجا 

ی ديگر از ارکان هويت سازمانی احساس شباهت و که يک
عضويت نیز هست، در گیری مسئوالنه و فعال در اداره جامعه و 

های مديريتی با افزايش حس تعلق خاطر و مشارکت در فعالیت
 کردن درونی
شود تا شباهت و احساس عضويت های سازمانی سبب میارزش

 فرد در سازمان افزايش يابد.
ا های مرتبط بگیریچه مربیان ورزشی در تصمیمدر مجموع چنان

حوزه کاری خود مشارکت بیشتری داشته باشند و رفتار مدنی در 
آنها در سطح مطلوبی قرار داشته باشد، در اين حالت احساس 
عضويت آنها در مجموعه يا سازمان افزايش يافته و وفاداری آنها 

ع اين موضوبه شغل و سازمان خود بیشتر خواهد شد و بالتبع 
 تواند بر عملکرد شغلی و کیفیت کار آنها تأثیرگذار باشد. می

با توجه به نتايج حاصل از تحقیق، پیشنهاداتی به شرح ذيل که 
و مديران آموزش و پرورش مربیان ورزش تواند توسط می

 شود:مورد استفاده قرار گیرد ارائه می شهرستان گرمسار
يت شود برای افزايش هویه میهای تحقیق توصبا توجه به يافته

و تعلق سازمانی مربیان، توجه بیشتری به دخیل کردن آنها در 
تصمیمات مديريتی و گزينش آنها بر مبنای متغیرهای رفتار 

 سازمانی صورت گیرد.
اس گیری بر احسهمچنین با توجه به تأثیر مشارکت در تصمیم

ی افرادشود هنگام تعیین مديران، هويت سازمانی، توصیه می
های گیریبرگزيده شوند که به نقش و نظر مربیان در تصمیم
های خود سازمانی اهمیت داده و مشورت با آنها را در فعالیت

 مدنظر قرار دهند.
ضمناً ارتقای کیفت زندگی کاری و فراهم نمودن شرايط و فضای 

 هایالزم برای افزايش رفتارهای مدنی بايد در اولويت برنامه
 مديران قرار گیرد. 

ای برای های آموزشی ويژهشود دورهبه عالوه پیشنهاد می
های مناسب افزايش مديران به منظور آشنايی آنان با روش

 ارتقای  مشارکت مربیان در تصمیمات سازمانی و
های رفتار مدنی برگزار گردد تا از اين طريق بتوان هويت مهارت

 ا داد.سازمانی مربیان را نیز ارتق
در پايان با توجه به اينکه در اين تحقیق تأثیر متغیرهای 

گر مؤثر بر رابطه بین متغیرهای تحقیق نظیر میانجی و مداخله
متغیرهای جمعیت شناختی، فرهنگ و جوّ سازمان، رضايت شغلی 

ند مو... مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است؛ به محققین عالقه
در تحقیقات آتی اين متغیرها را  شودبه موضوع پیشنهاد می

شناسايی نموده و اهمیت و نحوه تأثیرگذاری آنها را بر يکديگر 
 شود مطالعاتمورد بررسی قرار دهند. همچنین پیشنهاد می

های مختلف بر در خصوص موضوع تحقیق در سازمان تطبیقی
ناسی شاساس الگوی مفهومی تحقیق انجام شود. به عالوه آسیب

گیری، رفتار مدنی و هويت هبود مشارکت در تصمیمدر زمینه ب
سازمانی مديران و کارکنان نیز بايد مورد توجه پژوهشگران 

 .سازمانی قرار گیرد
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