
 

 

 

 

 

  ی نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد

 1395بهار ،  12 شمارة، 4دورة 

 47 – 56ص ص : 
  

 

کارکنان ادارات ورزش و  یسازمان یشهروندرفتار اثر کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی بر 

 جوانان استان ایالم

میر قنبرپور نصرتی اصر بای – 2حسین پورسلطانی زرندی – 1ا    3ن

. استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، 2یار گروه تربیت بدنی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران استاد. 1

 . استادیار گروه تربیت بدنی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسالمی، آزاد شهر، ایران3ایران 
 (1394/  10 / 27، تاریخ تصویب :   1394/ 03/  20)تاریخ دریافت : 

 

 

 چکیده

سازمانی کارکنان ادارة کل و ادارات ورزش و  هدف این پژوهش بررسی اثر کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی

(، و 2007(، عدالت سازمانی کیم و لیونگ )1973های کیفیت زندگی کاری والتون ) بود. بدین منظور از پرسشنامه جوانان استان ایالم

( استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل کارکنان ادارة کل و ادارات ورزش و جوانان 1993مکنزی و همکاران )رفتار شهروندی سازمانی 

عنوان نمونۀ آماری تحقیق انتخاب شدند. با توجه به نتایج، ابزارهای تحقیق از پایایی و روایی تشخیصی  نفر به 103استان ایالم بود که 

 Smart PLSافزار  یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرم یی اثر متغیرهای تحقیق از مدلمطلوبی برخوردار بودند. برای شناسا

دار است و اثر عدالت سازمانی بر رفتار  ها نشان داد اثر کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی، مثبت و معنااستفاده شد. یافته

کنند. با  درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می 19تغیر در مجموع دار نیست. همچنین این دو م شهروندی سازمانی معنا

های کیفیت زندگی کاری، کارکنان را برای رشد و بهبود رفتارهای  ها از طریق بهبود برنامه شود که سازمان توجه به نتایج پیشنهاد می

 جانبه قرار دهند. حت آموزش همههای الزم در این زمینه تشویق کنند و ت شهروندی و توسعۀ مهارت

 

 

  های کلیدی واژه

  ادارات ورزش، رفتار شهروندی سازمانی، عدالت، کیفیت زندگی کاری، معادالت ساختاری.

                                                                 

                                                                                 Email: mr_ghanbarpoor@yahoo.com 09102104694نویسنده مسئول : تلفن :  -  
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 مقدمه

کارگیری  موفقیت در هر سازمان به تخصیص و به

مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و منابع انسانی در 

پذیر  دارد و در صورتی امکان های آن سازمان بستگی برنامه

ها و  ها، توانایی ها بتوانند مهارت خواهد بود که این سازمان

خصوصیات فردی و جمعی کارکنان خود را در راستای 

 (.3کار گیرند ) اهداف سازمان به

از دیگر عوامل اثرگذار بر عملکرد کلی سازمان، رفتار  

مان که از اهمیت زیادی در موفقیت ساز استکارکنان 

. بررسی رفتار افراد در محیط کار، توجه استبرخوردار 

محققان را در یک دهۀ اخیر جلب کرده است. هدف 

مشترک این مطالعات، توصیف نوعی رفتار فردی است که 

(. در 9کند ) به موفقیت بلندمدت سازمان کمک می

گذشته محققان در مطالعات خود، برای بررسی رابطۀ بین 

ثربخشی سازمانی به رفتارهای درون رفتارهای شغلی و ا

کردند. رفتارهای درون نقش به آن دسته از  نقش توجه می

شود که در شرح  رفتارهای شغلی کارکنان اطالق می

های رسمی سازمان بیان شده و توسط  وظایف و نقش

(. تفاوت بین 23شود ) سیستم رسمی سازمان ارزیابی نمی

اهمیت فراوانی رفتار و همکاری خودجوش و اجباری از 

برخوردار است. در حالت اجباری، فرد وظایف خود را در 

ۀ سازمان شد نییتعجهت مقررات و قوانین و استانداردهای 

که در  ؛ درحالیدهد یمو صرفاً در حد رعایت الزامات انجام 

همکاری خودجوش و آگاهانه، افراد، کوشش، انرژی و 

 نفع بهود، های خ بصیرت خود را برای شکوفایی توانایی

گیرند. امروزه در ادبیات نوین مدیریت از  کار می سازمان به

 1این رفتارهای آگاهانه با عنوان رفتار شهروندی سازمانی

شود. این مفهوم در مورد تمایل به همکاری و  نام برده می

کند و ازآنجا که  رفتارهای خودجوش و نوآورانه بحث می

می افراد نیست، رفتار شهروندی سازمانی، جزء نقش رس

                                                                 

1. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

شمار  شاخصی رفتاری برای پاسخ روابط همکاران به

در عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی  بهرود.  می

شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی  پی

کنند و در اثر این   است که در سازمان فعالیت می

. (13) بدیا  اثربخشی سازمانی بهبود می ،رفتارهای آنان

ها همواره در پی باالترین سطح اثربخشی  ازآنجا که سازمان

ترین مالک مورد توجه، عملکرد کلی  ممکن هستند، مهم

(. درنتیجه، همۀ ابعاد عملکرد که یکی از 10شغل است )

آنها رفتارهای شهروندی سازمانی است با عملکرد رسمی 

کند  ها کمک تواند به اثربخشی سازمان مرتبط نیست و می

تقویت رفتار شهروندی، (. 19و باید درنظر گرفته شود )

تحت تأثیر زند،   مانند هر رفتار دیگری که از افراد سر می

عدالت و کیفیت زندگی کاری از . عوامل متعددی قرار دارد

جمله متغیرهای مهم و اثرگذار بر رفتار شهروندی 

 اند. بروز سازمانی است که در تحقیق حاضر مطالعه شده

رفتار شهروندی سازمانی متأثر از ادراک افراد از میزان 

رعایت عدالت در سازمان است. بدین معنا که آنها به 

دربارۀ توزیع و تخصیص پیامدها و  شده ادراکبرابری 

های سازمان مثل سطح پرداختی به شخص،  ستاده

، ردیگ یمبراساس آن انجام  ها پاداشفرایندی که توزیع 

و کیفیت  ها هیروبا افراد در طول اجرا، و  برابری در رفتار

 (.14) دهند یماند و به آن واکنش نشان  این رفتار حساس

منظور از عدالت سازمانی، وضعیتی شغلی است که در 

ها با آنها منصفانه  آن افراد باور داشته باشند که در سازمان

کند که ادراک  ( بیان می1988شود. اورگان ) رفتار می

مهمی در توسعۀ رفتارهای شهروندی عدالت نقش 

سازمانی دارد. درک منفی از عدالت در سازمان سبب 

کاهش وفاداری و عملکرد و همچنین بروز رفتارهای منفی 

از سوی کارکنان در ارتباط با همکاران و مدیران خواهد 

و با  شوند یمهایی که منصف ادراک  (. سازمان19شد )

رند مزایای دستیابی به کارکنان خود رفتارهای مطلوبی دا
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کارکنانی را خواهند داشت که این کارکنان در رفتارهای 

بر  هعالو (.10)شهروندی بیشتر مشارکت خواهند داشت 

 یها نگرشعدالت سازمانی که بر باورها و احساسات و 

و از طریق تسهیل روابط و  گذارد یمافراد سازمان تأثیر 

ایش یا کاهش نفعان، افز افزایش سطح اعتماد بین ذی

رفتار شهروندی سازمانی اعضای سازمان را در پی دارد و 

، کیفیت زندگی گذارد یم، بر عملکرد سازمان تأثیر تبع به

عنوان نیازهای اصلی در سازمان یاد  کاری که از آن به

شود، نیز بر افزایش رفتار شهروندی سازمانی در  می

 (.     21راستای بهبود عملکرد سازمان مؤثر خواهد بود )

( کیفیت زندگی کاری را 2003) 1بوین و ادگار

و معتقدند  دانند یممجموعه شرایط واقعی کار در سازمان 

کیفیت زندگی کاری نگرش و احساسات کارکنان از کار 

(. مطالعات نشان 12) دهد یمخاص نشان  صورت بهخود را 

داده است که کیفیت زندگی کاری کارکنان در بروز 

روندی سازمانی آنان مؤثر است و افزایش رفتارهای شه

کیفیت زندگی کاری کارکنان، موجب افزایش رفتارهای 

یی ها شرکتها و  شود. سازمان شهروندی سازمانی آنان می

ند، تالش مند عالقهکه به بهبود کیفیت زندگی کاری 

کنند با کارکنان تحت نظارت خود با رعایت عدل و  می

رتباطی را در همۀ سطوح انصاف رفتار کنند و مجاری ا

یی برای ها فرصتدارند. همچنین با ایجاد   سازمانی باز نگه

مشارکت دهند تا  ها یریگ میتصم درکارکنان، آنان را 

(. کیفیت پایین 2بتوانند به تعهدات خود عمل کنند )

ی ا لهیوسزندگی کاری یعنی اینکه کارمند شغلش را صرفاً 

و کارمندانی با این  نددا یمبرای رفع نیازهای اقتصادی 

تفکر، اغلب وفاداری کمی به سازمان دارند و برای جبران 

(. 19کمبودها مجبورند به کارهای دیگر نیز دست بزنند )

هایی انجام گرفت  در زمینۀ متغیرهای تحقیق، پژوهش

به تحقیق اسمعیلی و  توان یماست که از جملۀ آنها 

                                                                 

1. Beaudoin & Edgar 

عدالت سازمانی ( اشاره کرد که دریافتند 1393همکاران )

بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و 

(. تحقیق 1جوانان استان خراسان رضوی اثرگذار است )

( نیز حاکی از اثر عدالت 1391زاده و همکاران ) محرم

(. کسرایی و 8سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی است )

و  ( دریافتند که بین کیفیت زندگی کاری2014همکاران )

ی وجود دار معنا ورفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت 

( در تحقیق خود ارتباط مثبت و 2014(. پاپی )18دارد )

ی آن با ها مؤلفهداری بین کیفیت زندگی کاری و  معنا

تحقیقات (. 20رفتار شهروندی سازمانی را نشان داد )

( مبین ارتباط 2010(، و یانگ، )2009گودرزوند چگینی )

 (.15، 24فتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی بود )بین ر

با توجه به اهمیت و جایگاه رفتار شهروندی سازمانی 

های ورزشی  های امروزی از جمله سازمان در سازمان

عنوان متولیان رشد و توسعۀ سطح سالمت آحاد جامعه،  به

تواند در بهبود عملکرد سازمان داشته  و نقشی که می

شناسایی عوامل اثرگذار بر این  رسد یم باشد، به نظر

. ازآنجا که ادارات ورزش و رسد یممتغیر ضروری به نظر 

ی اصلی متولی ورزش کشور محسوب ها بخشجوانان از 

و عملکرد آنها در همۀ ابعاد ورزش اثرگذار است و  شوند یم

نقش مهمی در پیشبرد  توانند یمکارکنان این نهادها 

اشند، مسلم است که بهبود ورزش در جامعه داشته ب

ها زمینۀ دستیابی به  عملکرد و اثربخشی این سازمان

. در این مسیر مدیران دکن یماهداف اساسی آنها را فراهم 

باید در پی بهبود و ارتقای مفاهیم کلیدی اثرگذار بر 

عملکرد کاری کارکنان و در نهایت کل سازمان باشند و 

پذیر  علمی امکان این امر جز از طریق اجرای تحقیقات

. همچنین بررسی ادبیات حوزۀ رفتار سازمانی حاکی ستین

از آن است که مفاهیم اثرگذار بر عملکرد کاری کارکنان و 

و باید از دیدگاهی  اند سازمان، مفاهیمی چندمتغیره

عبارت دیگر  وتحلیل شوند. به بررسی و تجزیه تر عیوس
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مانی به نگرش دلیل وابستگی متغیرهای حوزۀ رفتار ساز به

باید دیگر متغیرهای اثرگذار بر آنها در یک  ها انسانو رفتار 

وتحلیل شوند. از طرفی  تحلیل ترکیبی بررسی و تجزیه

بررسی ادبیات تحقیق حاکی از آن بود که در بیشتر 

تحقیقات ارتباط دوگانۀ متغیرهای تحقیق بررسی شده و 

این عوامل  و تحلیل چندمتغیره به تر جامعکمتر با نگاهی 

منظور کمک به  پرداخته شده است. در این زمینه و به

 مهم این مسئلۀ مدیران ورزشی، هدف این تحقیق ررسی

 کاری و عدالت سازمانی بر زندگی کیفیت آیا که است

 کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان شهروندی رفتار

 با توجه به این امر، چارچوب نظری ایالم اثرگذار است؟

 برای پاسخگویی به این پرسش 1هش مطابق با شکل پژو

 طراحی شد.

 

 

 

 

 

 

 . چارچوب نظری پژوهش1شکل 

 

 تحقیق روش

تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که به

روش میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری این تحقیق 

شامل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایالم به 

از ادارۀ کل ورزش  شده کسبراساس آمار نفر ب 136تعداد 

ی تحقیق با استفاده از روش ها نمونه. استو جوانان استان 

عنوان  نفر به 103ی تصادفی ساده، و در نهایت ریگ نمونه

نمونۀ آماری تحقیق انتخاب شدند. حداقل نمونۀ مورد نیاز 

 است 150تا  100یابی معادالت ساختاری بین برای مدل

های  ی تحقیق از پرسشنامهها دادهی گردآور رمنظو به(. 6)

 8گویه و  28( با 1973) 1والتون کیفیت زندگی کاری

گویه و  9( با 2007) 2مؤلفه، عدالت سازمانی کیم و لیونگ

و همکاران  3مکنزی مؤلفه، و رفتار شهروندی سازمانی 3

استفاده شد.  مؤلفه، 4گویه و  12( با 1993)

                                                                 

1. Walton 

2. Kim &  Leung 

3. Mackenzie  

قیقات متعدد در داخل کشور های مذکور در تح پرسشنامه

ترتیب در تحقیقات  استفاده شده و روایی و پایایی آنها به

، 91/0( 1389، گلپرور و همکاران )88/0( 1390عباسی )

، 11تأیید شده است ) 92/0( 1385و نعامی و شکرشکن )

(. قابلیت اعتماد ابزارها در تحقیق حاضر نیز با توجه 5، 7

برای آزمون مدل تحقیق، از  تأیید شد. 1به نتایج جدول 

  SmartPLS 2افزار  یابی معادالت ساختاری و نرم مدل

 استفاده شد.

 

کیفیت زندگی 
 کاری

رفتار شهروندی 
 سازمانی

 عدالت سازمانی
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 . توصیف متغیرهای اصلی تحقیق1جدول 

 آماره   

 متغیر

 تعداد انحراف استاندارد میانگین

 103 077/0 05/5 رفتار شهروندی سازمانی

 103 066/0 25/3 عدالت سازمانی

 103 051/0 06/3 کیفیت زندگی کاری

 
 های تحقیق نتایج و یافته

نشان داد که بیشترین درصد  ها دادهتحلیل توصیفی 

درصد( بودند. بیشتر  9/68ی تحقیق مرد )ها یآزمودن

سال به باال قرار  35ی تحقیق در محدودۀ سنی ها یآزمودن

، دارای ها یآزمودندرصد از  9/35درصد(.  3/58داشتند )

ه باال بودند و مدرک تحصیلی سال ب 21سابقۀ خدمت 

 6/46لیسانس بود. وضعیت استخدامی  آنهادرصد از  5/49

با توجه  ی تحقیق رسمی قطعی بود.ها یآزمودندرصد از 

گفت  توان یم ها دادهو تحلیل توصیفی  1به نتایج جدول 

که وضعیت عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و 

ادارات ورزش و  کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان

 . استجوانان استان ایالم باالتر از میانگین مفروض 

 

 ی تحقیقها سازهی بررسی پایایی ها شاخص. 2جدول 

 سازه
میانگین واریانس 

 شده استخراج
 پایایی ترکیبی

 ضریب تعیین
 

 آلفای کرونباخ
 

شاخص بررسی 
 اعتبار اشتراک

 70/0 79/0 - 87/0 70/0 عدالت سازمانی

دگی کیفیت زن
 کاری

57/0 88/0 - 85/0 50/0 

رفتار شهروندی 
 سازمانی

53/0 79/0 19/0 74/0 32/0 

 

یابی معادالت ساختاری  یی که در مدلها شاخصیکی از 

ی ثبات درونی یا پایایی ریگ اندازهبرای   1روش پی ال اس به

گلداشتاین یا پایایی  -شود، ضریب دیلون استفاده می ها سازه

ی( ریگ اندازهسازگاری درونی مدل )شاخص  2ترکیبی

(. با توجه 4باشد ) 7/0که مقدار آن باید بیشتر از  هاست سازه

برای این شاخص،  آمده دست بهو مقادیر  2به نتایج جدول 

منظور  در حد قابل قبولی بود. دومین مالک به ها سازهپایایی 

 شده استخراج، میانگین واریانس ها سازهبررسی ثبات درونی 

بیانگر مقدار  شده استخراج. میانگین واریانس است AVE3یا 

شدۀ متغیرهای مکنون توسط متغیرهای  واریانس تبیین

برای این  5/0شدۀ مربوط است. مقادیر باالتر از  مشاهده

                                                                 

1. Partial Least Squares  
2. Composite Reliability (CR)  

3. Average Variance  Extracted (AVE) 

، 2با توجه به نتایج جدول  (. 4) استمالک قابل قبول 

 و نشانگرهای آنها از پایایی قابل قبولی برخوردارند. ها سازه

این امر بیانگر قابل اعتماد بودن ابزارهای تحقیق برای 

بررسی روایی تشخیصی یا واگرای  منظور به .استاستفاده 

یک سازه باید بیشتر از  AVEی تحقیق، جذر ها سازه

(. با توجه به 4ی دیگر باشد )ها سازههمبستگی آن سازه با 

 شده ی بررسیها سازهبیان کرد که  توان یم 3نتایج جدول 

در تحقیق حاضر از روایی تشخیصی قابل قبولی 

برخوردارند. همچنین برای بررسی کیفیت یا برازش مدل 

قرار  مدنظر 4ی، شاخص بررسی اعتبار اشتراکریگ اندازه

ۀ کیفیت دهند نشانگرفت. مقادیر مثبت این شاخص 

(. با توجه به این 22) استی ریگ اندازهمناسب ابزارهای 

                                                                 

4. Construct Cross Validated Communality 
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 .ندحاضر از کیفیت مناسبی برخورداردر تحقیق  شده ابزارهای استفاده ،1امر و نتایج جدول 

ی تحقیقها سازه. نتایج بررسی روایی تشخیصی 3جدول   
 3 2 1 ها سازه

   83/0* عدالت سازمانی 1

  75/0* 42/0 کیفیت زندگی کاری 2

 72/0* 40/0 19/0 رفتار شهروندی سازمانی 3

 AVE *جذر  

 بر متغیرهای مالک تحقیق نیب شیپ. اثر متغیر 4جدول 
 متغیر مالک

 نیب شیپمتغیر 

 رفتار شهروندی سازمانی

 t βآماره 

 32/0 217/2** کیفیت زندگی کاری

 21/0 414/1 عدالت سازمانی

   

که  3و  2 های و شکل 4با توجه به نتایج جدول 

، آزمون دهند یمداری مسیرها را نشان  ضرایب بتا و معنا

تحقیق نشان داد که اثر متغیر عدالت سازمانی  مدل درونی

، β=21/0) ستیندار  بر رفتار شهروندی سازمانی اثری معنا

41/1=t همچنین دیگر یافتۀ تحقیق حاکی از اثر مثبت .)

دار متغیر کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی  و معنا

سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایالم بود 

(32/0=β ،21/2=t.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالت تخمین استانداردتحقیق در  ةشد مدل آزمون .2شکل 

 

 

 جوانمردی

 عدوستینو

 فضیلت

 وجدان

 عدالت توزیعی

 عدالت تعاملی

 عدالت

 انسجام سازمانی

 فضای زندگی

 فرصت رشد

 قانون گرایی

 محیط ایمن کار

 پرداخت منصفانه

 توسعه قابلیت ها

 اجتماعیوابستگی 
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 یدار معناتحقیق در حالت اعداد  ةشد . مدل آزمون3شکل 

 

 یریگ جهینتبحث و 

بررسی اثر کیفیت زندگی  ،هدف تحقیق حاضر

سازمانی  یهروندکاری و عدالت سازمانی بر رفتار ش

نتایج  کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایالم بود.

تحقیق نشان داد که متغیر عدالت سازمانی بر رفتار 

، اما این اثر از لحاظ است اثرگذارسازمانی  یشهروند

 . این یافته با نتایج تحقیقستین دار معناآماری 

 چگینیگودرزوند ، (1393) اسمعیلی و همکاران

 ، و کسرایی و همکاران(2010) یانگ ،(2009)

 (. 24،18،15،1) همخوانی ندارد( 2014)

سازمانی  ینبود ارتباط بین عدالت و رفتار شهروند

رفتار  نکردن در تحقیق حاضر را شاید بتوان به درک

. با نسبت داده از سوی کارکنان آن ادارات فانمنص

 توسعۀادراک عدالت نقش مهمی در توجه به اینکه 

درک منفی از  ،سازمانی دارد یارهای شهروندرفت

کاهش وفاداری و عملکرد و  موجبعدالت در سازمان 

 همچنین بروز رفتارهای منفی از سوی کارکنان در

 (.14ارتباط با همکاران و مدیران خواهد شد )

 رور نتایج تحقیقات مختلف در خصوص ارتباطم

 که این نکته است که زمانی بین این متغیرها مؤید

 توزیع عدالت و همچنین رفتار یها هیروکارکنان 

 سازمانی، و یها پاداشمنصفانه در سازمان از جمله 

 اطالعات را مثبت درک و ارزیابی ۀتسهیم عادالن

 رفتار سازمانی نظیر ۀکنند، سایر متغیرهای مهم حوز

 قراررضایت شغلی و تعهد سازمانی را تحت تأثیر 

 بروز رفتار ۀمینو این عوامل خود ز دادخواهند 

 این د.کرفراهم خواهد  ار سازمانی در آنها یشهروند

 ( و2009) موضوع در تحقیقات کاریکر و ویلیامز

 .(17،16) ( تأیید شده است2011گودرزوند چگینی )

 ادراک عدالت و رفتار ،قراردادی دیدگاه یک از

 دادرقرا یک سازمانی به یها هیرومنصفانه در 

 .شود می سازمان منجر و مندکار بین یشناخت روان

 فضای زندگی

 فرصت رشد

 انسجام سازمانی

 قانون گرایی

 محیط ایمن کار

 پرداخت منصفانه

 وسعه قابلیت هات

 اجتماعی وابستگی

 عدالت

 عدالت تعاملی

 عدالت توزیعی

 جوانمردی

 نوعدوستی

 فضیلت

 وجدان
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 در ییها استیسمدیران سازمان با اتخاذ  اگربنابراین 

 یراستقرار عدالت در سازمان و همچنین برقرا زمینۀ

 افراد شخصیتی یازهاین با کارکنان به رفتار منصفانه

داد رقرا این د،نکن رفتار احترام با آنان با و کرده توجه

 بر یریچشمگ طور به و شود می حمایت یشناخت روان

. گذارد یم تأثیر سازمانی رفتار شهروندی کسب

 توصیه مدیران ادارات ورزش و جوانان به بنابراین

 سازمان مدیریت در عدالت سازمانی بر که شود یم

 انگیزش موجبات بتوانند باشند تا داشته خاصی تأکید

 مهمی در را که عامل آن متناسب با شهروندی رفتار و

 آورند. پدید ،است و اثربخشی سازمانیبهبود عملکرد 

 تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی ۀدیگر یافت

 یی بر رفتار شهرونددار معناکاری اثر مثبت و 

 سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایالم

 عبارت دیگر با افزایش کیفیت زندگی کاری دارد. به

 آنهاسازمانی در  یکارکنان بروز رفتارهای شهروند

 پاپی . این یافته با نتایج تحقیقابدی یمافزایش 

 .(20،18) همخوانی دارد( 2014) ، و کسرایی(2014)

 وسیعی از محیط یها جنبهکیفیت زندگی کاری 

 که بر سالمت کارکنان ردیگ یم بری را در کار

 . اعتقاد کلی بر این است که کیفیتاستگذار تأثیر

 و تر زهیباانگ، رتریپذ انعطافزندگی کاری؛ مکان کاری 

 با توجه به اهمیت(. 13) دهد یمرا پرورش  تر صادقانه

 و نقش منابع انسانی در تحقق اهداف راهبردی

 عمدۀ ی ورزشی کهها سازمان ژهیو به، ها سازمان

 انسان ورزش متوجه بحث در ها سازماناین  اهداف

 اوست، توجه به متغیرهای به بهینه خدمات عرضۀ و

 .رسد یمنظر  ر کارکنان ضروری بهنگرشی و رفتا

 بهبود طریق از ها سازمان شود می پیشنهاد بنابراین

 رشد به را کارکنان کاری، زندگی کیفیت های برنامه

 های مهارت توسعۀ و شهروندی رفتارهای بهبود و

 را تحت آنها و دکنن تشویق زمینه این در الزم

 بارفتار متناسب  دهند، قرار جانبه همه یها آموزش

 از سوی سازمان ارائه شود و به آنها منزلت و شأن

 حمایت و اندیشه داده شود بیان فرصت آنها

 را آنها بین ۀعادالن رفتار و کارکنان از سازمانی

 بهبود سایر ۀآن زمین ۀواسط بهدهند؛ تا  افزایش

 کنان و توسعۀبر عملکرد کاری کار اثرگذارعوامل 

 ز طرف دیگرفراهم شود. ا اثربخشی کلی سازمان

 سازمانی یسطح رفتار شهروند یارتقا منظور به

 این متغیر یها نهیزم شیپ شود میکارکنان پیشنهاد 

 ۀواسط بهمهم از جمله کیفیت زندگی کاری کارکنان 

 پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه، امنیت شغلی و

 نحو سازمانی به یها یریگ میتصممشارکت آنها در 

 توصیه پژوهشگران به ینمطلوبی فراهم شود. همچن

 شهروندی رفتارهای که نقشی به توجه با دشو یم

 اثربخشی و ییکاراعملکرد،  بهبود در سازمانی

 عوامل زمینۀ در ییها پژوهش به دارند سازمان

 ورزند. تمبادر متغیر این بر اثرگذار

 

 تقدیر و تشکر

 کسانی که ۀاز کلی دانند یمبر خود الزم  قانمحق

 ، تقدیر واند داشتهتحقیق همکاری این  اجرایدر 

 .کنندتشکر 
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