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چکیده
هدف از انجام این پژوهش شایستگی اجتماعی و توانمندسازی با رفتار شهروندی کارکناان
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران بود .ایان پاژوهش ،از ناو توصای ی -پیمایشای باوده و
جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان ادرات ورزش و جوانان اساتان تهاران (هار دو جانس
زن و مرد ،با تحصیالت مت اوت ،با سنین مت اوت در سمتها و پستهاای ساازمانی نوناانون)
تشکیل میدهند .که تعداد آنها  692ن ر است .با توجاه باه جادول مورناان تعاداد  996ن ار باه
عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .که از این تعداد  962پرسشانامه باه صاورت صاحید عاودت
داده شد .روش نمونه نیری نیز به صورت تصادفی ساده باود .در ایان تحقیاق از ساه پرسشانامه
است اده شده است .پرسشنامه شایستگی اجتماعی نیا

رفتاار ( ، )9932پرسشانامه توانمندساازی

کارکنان اسپریتزر ( )9335و پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی پادساکف و مکنزی ( .)9332پایایی
هاار سااه پرسشاانامه و مؤ ااههااای آن مااورد ت ییااد راارار نرفاات .بااه منظااور توصاایف دادههااا از
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شااخصهااای آمااار توصای ی (فراوانای) اسات اده شااد .در اامن آزمااون آماااری کلمااونروف
اسمیرونف جهت تعیین توزیع طبیعی دادهها ،ریب همبساتگی پیرساون ،جهات تعیاین ارتباا
بین متغیرهای تحقیاق و تحلیال رنرسایون چندناناه جهات پایش بینای متغیار رفتاار شاهروندی
سازمانی از روی متغیرهای شایستگی اجتمااعی و توانمندساازی در نارم افازار  SPSSنساخه 62
است اده شد.نتایج نشان داد که ارتبا معنیداری بین شایستگی اجتماعی و توانمندسازی با رفتار
شهروندی کارکنان اداره کل ورزش و جواناان اساتان تهاران وجاود دارد .هم ناین شایساتگی
اجتماعی و توانمندسازی توان پیشبینی رفتار شاهروندی کارکناان اداره کال ورزش و جواناان
استان تهران را دارد.
واژههای کلیدی :شایستگی اجتماعی ،توانمندسازی ،رفتار شهروندی ،اداره کل ورزش و
جوانان ،استان تهران.
مقدمه
امروزه منابع انسانی اساس ثروت وارعی ی

سازمان را تشکیل میدهند .بین سارمایه انساانی

و بهرهوری در سازمانها رابطهای مستقیم وجود دارد .پس از سالهای زیادی تجربه ،دنیا به ایان
نتیجه رسیده است که انر سازمانی بخواهاد در ارتصااد و اماور کااری خاود پیشاتاز باشاد و در
عرصه ررابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص ،خالق و باانگیزه بااال برخاوردار باشاد
(ساجدی و امیدواری .)9936 ،در سا های اخیر و به ویژه با آغااز رارن بیسات و یکام ،یکای از
متغیرهایی که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کارده و تشاخیص داده شاده اسات کاه
تاثیر مثبتی بر موفقیت سازمانی دارد ،رفتاار شاهروندی ساازمانی اسات (فرهنگای و اساکندری،
.)9936
از سوی دیگر ،رفتار مدنی ،مجموعاه رفتارهاا و عملکاردی اسات کاه باه رصاد کما
همکاران یا سازمان به وسایله یا

باه

فارد انجاام ماینیارد (کهان .)6226 ،9م هاوم رفتاار مادنی

سازمانی او ین بار توسط باتمان و ارنان 6در اوایل دهه  9332میالدی ارائه شد .تحقیقات او یاه-
1 Cohen
2 Batham & Organ
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ای که در زمینه رفتار مدنی یا شهروندی سازمانی )OCB( 9انجام نرفت ،پیشتر برای شناساایی
مسئو یتها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ،اما اغلب نادیده نرفتاه مایشاد.

این رفتارها با وجود این که در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی به طور نارص اندازهنیری می-
شدند و یا حتی ناهی اورات ماورد غ لات رارار ماینرفتناد ،اماا باا بهباود اثربخشای ساازمانی

مؤثربودند( .بینستوک 6و دیگران .)6229 ،این اعمال و رفتارها که در محل کار ات اق میافتناد،
ایننونه تعریف میشوند :مجموعهای از رفتارهای داوطلبانه و اختیااری کاه بخشای از وفاایف
رسمی فرد نیستند ،اما عملکرد مؤثر سازمان را بهبود میبخشند (کرکماز و آرپکاز .)6223 ،9باه
عنوان مثال ،ی

کارنر ممکن است نیازی به ا افه کاری و تا دیرورات در محال کاار مانادن

نداشته باشد ،اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل شدن جریان کاری سازمان ،بیشاتر
از ساعت کاری رسمی خود در سازمان میماند و به دیگران کم

میکند (کراپانزو و بایرن،4

.)6222
با این تعاریف ،از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار میرود بیش از ا زامات نقش خاود
و فراتر از وفایف رسمی ،در خدمت اهداف سازمان فعا یت کند .به عبارت دیگر ساختار رفتار
شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی ،اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی اسات کاه در
سازمان فعا یت میکنند و در اثر این رفتارهاا ،اثربخشای ساازمانی بهباود ماییاباد (بینساتوک و
دیگران.)6229 ،
با توجه به مطا ب فوق میتوان این نونه استنبا کرد ،کارکنانی که در کما

باه دیگاران

فراتر از وفایف شغلی خود عمل میکنند و از سیاستهای پذیرفتاه شاده ساازمان پیاروی مای-
کنند ،به بهتر شدن محیط عمومی کار کم

نموده و در نتیجه بر کل سازمان ت ثیر مثبات مای-

نذارند .درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی هنوز توافق واحدی میاان محققاان وجاود نادارد.
شاید بتوان ن ت معتبرترین تقسیمبندی ارائه شده درباره ابعاد و مؤ ههای رفتار مدنی ساازمانی
توسط ارنان در سال  9333ارائه شده است که در پژوهشهاای نوناانون ماورد اسات اده رارار
1 Organizational Behaviour Citizenship
2 Binstouk
3 Kerkemz & Arpekz
4 Cropanzano & Byrne
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مینیرد .این ابعاد عبارتند از :نو دوستی و احترام (رفتاری داوطلبانه است که هدف اصالی آن
کم

به افراد دیگر سازمان با در نظرنرفتن وفایف یاا رواباط ساازمانی اسات ،وفی اهشناسای
به سازمان اسات کاه در آن،

(وجدان کاری یا وفی هشناسی ،رفتاری داوطلبانه در جهت کم

کارکنان از حدارل ا زامات مورد نیاز وفی ه خود ،فراتر میروند)  ،جوانمردی و فضایلت مادنی
(جوانمردی ،تمایل کارکنان به تحمل شرایطی است که دارای کمتارین شارایط ایادهآل ماورد
نظر /آنها است بدون آن که شکایتی داشته باشند و نزاکت یا فضیلت ،شامل فعا یتهایی است
که به جلونیری از ایجاد مشکالت کاری در ارتبا با دیگران ،کم

مینماید (دنیکاو یس 9و

دیگران .)6225 ،از پیامدهای مهام رفتاار مادنی ساازمانی مایتاوان باه کااهش تارک خادمت
کارکنان ،افزایش عملکرد ،افزایش توان سازمان در جذب و نگهداری نیروهای کارآماد اشااره
نمود (ارنان.)9333 ،
رحیمی و همکاران ،در پژوهشی به مطا عه تاثیر اردامات مناابع انساانی بار رفتاار شاهروندی
سازمانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اردامات منابع انسانی بر رفتار شاهروندی کارکناان
ت ثیر مثبتی دارد .یکی از اردامات انجام شده در راساتای با نادنی مناابع انساانی ،توانمندساازی
نیروی انسانی است (رحیمی و طبرسا .)9936 ،نل پرور و رفیع زاده ،در پژوهش خود در ماورد
ارتقاء رفتارهای شهروندی سازمانی به این نتیجه رسیدندکه توانمند سازی باه هماراه تعادادی از
متغییرها رفتار شهروندی سازمانی را تبیین میکنناد (نالپارور و رفیاعزاده .)9933 ،اسامعیلی و
همکاااران ( )9932نیااز در پااژوهش خااود دریافتنااد کااه توانمندسااازی ،تااوان پاایشبیناای رفتااار
شهروندی سازمانی را در کارکنان اداره تربیت بدنی استان تهران را دارد.
بنابراین ،این احتمال وجود دارد که در سایر بخشهاا نیاز توانمندساازی کارکناان منجار باه
بهبود رفتار شهروندی آنان شود .مسلماً سازمانی موفقتر است که نیروی انسانی توانمند و متعهد
داشته باشد ،چرا کاه توانمندساازی یکای از جدیادترین تکنیا

هاا بارای افازایش اثربخشای و

کارایی از طریق افزایش تعهد و رفتار شاهروندی ساازمانی نیاروی انساانی باه حسااب مایآیاد
(مرتضوی .)9973 ،سه رویکرد ارتباطی ،انگیزشی و روانشناختی در توانمندسازی مدنظر اسات.
در رویکرد ارتباطی ،توانمندسازی فرایندی است که از طریق آن ی

اجتما  ،مجموعاه ،مادیر
1 Denicolis
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و یا رهبر سعی در تقسیم رادرت خاود در باین زیردساتانش دارد (حیادری سااربان .)9936 ،در
رویکرد انگیزشی ،توانمندسازی ریشه در تمایالت انگیزشی افراد دارد .هر استراتژی کاه منجار
به افزایش تعیین حق فعا یت کاری (خودتصمیمنیری) و اعتماد به ن س افاراد شاود ،توانمنادی
آنها را در پی خواهد داشت (محمدی .)9935 ،در رویکردهای ارتباطی و انگیزشی ،اعتقاد بار
استقرار توانمندسازی از طریق دستیابی و تسهیل ویژنیهای مورعیتی است .در وارع به حضور و
عدم حضور شرایط ایجادکنندهی توانمندسازی در محیط کاری توجه میشود .در صاورتی کاه
توانمندسازی روانشناختی ،تعبیر و ت سیر روانی افراد یا واکنش آنها به این شرایط است .به بیان
دیگر توانمندسازی روانشناختی واکنش افراد به شرایط توانمندسازی سااختاری اسات (افجاه و
میری .)9933 ،توانمندسازی روانشناختی به مجموعهای از حاالت روانای اشااره دارد کاه بارای
افراد ،جهت احساس کردن ی

حس کنتارل در رابطاه باا کاار خاود الزم هساتند (اساپریتزر،9

 .)6227در مورد ابعاد توانمندسازی روانشناختی محققانی از جمله عبدا لهی ( )9935پنج بعاد را
مطا عه کرده که آنها عبارتنداز -9 :احساس خوداثربخشی :به درجهای کاه یا

فارد مایتواناد

وفایف شغلی را با مهارت انجام دهد ،اشاره دارد (عبادا لهی .)9935 ،ورتای توانمناد مایشاوند
احساس خوداثربخشی کرده و احساس میکنند کاه رابلیات و تبحار الزم بارای انجاام موفقیات
آمیز کاری را دارند .افراد توانمند نه تنها احساس شایستگی ،بلکه احساس اطمینان میکنناد کاه
میتوانند کار را با ک ایت انجام دهند (آمی یا و همکااران -6 .)6223 ،6احسااس خودمختااری:
به آزادی عمل و اختیار کارمند در تعیین فعا یتهای الزم برای انجام وفایف شغلی اشااره دارد
(عبدا لهی -9 .)9935 ،احساس اثرنذار بودن :اثرنذار بودن ،احساسی است که فارد مایتواناد
در راهبردهای مدیریتی ،پیامادها و نتاایج شاغلی ن اود کناد (دیمیتاریس -4 .)6225 ،9احسااس
معنیدار بودن :معنیدار بودن تطابق باین ارورتهاای نقاش ،شاغل باا اعتقاادات ،ارزشهاا و
رفتارهای فردی را شامل میشود .بدون در نظر نرفتن اجبارهای سازمانی ،افاراد دوسات دارناد
در مورد اهدافی تالش کنند که برایشان م هوم دارد ،دروارع کارکنان ترجید میدهند با افرادی

1 Spreitzer
2 Amichai
3 Dimitriades
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کار کنند که ارزشهای مشابهی با آنهاا داشاته باشاند (سایرت و ماار  -5 .)6227 ،9احسااس
اعتماد :اعتماد ،اشاره به روابط بین فرادستان و فرودستان (اعتمااد مادیر باه کارمناد و بارعکس)
دارد (عبدا لهی .)9935 ،به عبارت دیگر توانمندسازی با تغییر در باورها ،افکار و طرز تلقیهای
کارکنان شرو میشود .به این معنی که آنان باید به ایان بااور برساند کاه تواناایی و شایساتگی
الزم برای انجام وفایف را باه طاور موفقیات آمیاز داشاته و احسااس کنناد کاه آزادی عمال و
استقالل در انجام فعا یتها را دارند ،باور داشته باشند که توانایی ت ثیرنذاری و کنترل بار نتاایج
شغلی را دارند ،احساس کنند که اهداف شغلی معنیدار و ارزشمندی را دنبال مایکنناد و بااور
داشته باشند که با آنان صادرانه و منص انه رفتار میشود (سالجقه و همکاران.)9936 ،
وتن و کمرون معتقد هستند :که مدیران میتوانند اثربخشای خاود را از طارق توانمندساازی
چند برابر کرده و خود و سازمان آنها کارآمدتر شده و هم کارکنان و هم مدیران منت ع شاوند
(وتن و کمرون .)9333 ،6توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان ی

م هاوم نظاری تااثیر زیاادی

بر اثربخشی سازمانی و مدیریتی و ابتکار سازمانی دارد (کاانگر .)9333 ،9ناوآفرینی ساازمانهای
بخش دو تی و نرایش آنان به سوی شرکتی شدن و تمرکز زدایی به د یل عدم انعطاف پاذیری
در ساختارهای سنتی ،جنبشی را ایجاد کرده است که نقش کارمندان و نیاز به توانمندی آنان باه
عنوان مرکز ثقل هرنونه تالش برای کاهش اندازه سازمان و بهبود خدمات به مشتریان و ماردم
مورد تایید ررار نرفته است .توانمندسازی حرکت از نظام تصمیمنیاری سلساله مراتبای توساط
مدیران باه نظاام کااهش سلساله مراتاب کنتارل و تصامیمنیاری توساط ردههاای پاایین اسات
(عبدا لهی.)9935 ،
به طور خالصه دالیلی را که بر رورت توانمندی دال ات دارناد ایان نوناه مایتاوان بیاان
کرد :ا ف) تحوالت در اجرای سیستمهاای اطالعاات مادیریت ،فنااوری اطالعاات و کااربری
رایانه ،سازمانها را در جهت از میان برداشتن سطد میانی تحت ت ثیر ررار داده است .ب) ررابت
فزاینده و افزایش ارورت پاساخگویی باه تقا اایی مشاتری باه عناوان نتیجاه آن ج) سااختار
پرسنلی که سطد آموزشی و انتظاراتشان باالتر رفته است .د) به طور کلی باه ساطد اجتمااعی و
1 Cyert & March
2 Whetten & Cameron
3 Conger
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به طور ویژه افزایش میل و تمایالت دموکرایزه شدن .ه) نمایان شدن دانش و عنصار انساانی باه
عنااوان مهمتاارین منبااع مزیاات ررااابتی و نگاااه اسااتراتژی

بااه منااابع انسااانی (ساارمایه انسااانی)

(امیرکبیری.)9935 ،
برنامههای توانمندسازی منابع انسانی موجاب آماادنی کارکناان و احسااس تعلاق ،افازایش

انگیزش درونی جهت رفتارهای مثبت و استقالل در شکلدهی و تنظیم فعا یتها میشود (شااه-

محمدی .)9933 ،از اینرو ،توانمندسازی فرفیتهای با قوهای را برای بهرهبرداری از سرچشمه-

های تواناییهای انسانی در اختیار مینذارد ،که از آن است اده کامل نمیشود .با توجاه باه ایان
تو یحات ،به نظر میرسد که توانمندسازی کارکناان بتواناد منجار باه بهباود رفتاار شاهروندی
سازمانی شود .بنابراین منطقی به نظر میرسد که فر یه وجود ارتبا بین توانمندساازی و رفتاار
شهروندی مورد آزمون ررار نیرد.

از سویی دیگر ،شایستگی اجتماعی مدیران در پژوهشای کاه توساط نیااهی ( )9939انجاام
شد ،مشخص شد که شایستگی اجتماعی مدیران بار رفتاار شاهروندی ساازمانی کارکناان تا ثیر
دارد .شایستگی ،ترکیبی است از داناش ،رفتاار و مهاارتهاای صارید و امنی کاه تواناایی و
فرفیت اجرای اثربخش وفایف را به افراد میدهد (درانانیادیز و منتازاس .)6226 ،9شایساتگی
اجتماااعی ،6بیااانگر توانااایی فاارد در سااازمان دادن منااابع فااردی ،محیطاای و ح ا آنهااا اساات
(سیمرد-کلی

من .)6227 ،9رابین و روزکاران ساور )9336( 4شایساتگی اجتمااعی را تواناایی

رسیدن هدفهای فردی در تعامل اجتماعی ،همزمان با ح

روابط مثبت با دیگاران در هماهی

زمانها و مورعیتها می دانناد .در شایساتگی اجتمااعی ،چهاار جنباه رواباط مثبات و ساازنده باا
دیگران ،شناخت اجتماعی دریق ،فقدان رفتارهای ناسازنارانه و رفتارهای اجتماعی مؤثر وجاود
دارد (شاااریدان و وا کااار .)9333 ،5هم ناااین ،در مااادل شایساااتگی اجتمااااعی ماااؤثر کاااه

1 Draganidis & Mentzas
2 Social competence.
3 Semrud Clikeman.
4 Rubin & Rose Krasnor.
5 Sheridan & Walker.
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توسطها برست ،دنهام و دانسمور 9در سال  6229ارایه شد ،ارسال مؤثر پیام ،دریافت ماؤثر پیاام
و تجربه کردن نتیجه را سه عنصر مهم شایستگی اجتماعی مؤثر معرفی کردهاند.

فلنز ،یپس و فیلیپز )9332( 6معتقدند که شایستگی اجتماعی چهار بعد دارد :ا ف) مهاارت-

های شاناختی شاامل خزاناهی اطالعاات و مهاارتهاای پاردازش و کساب اطالعاات ،تواناایی
تصمیمنیری ،باورهای کارآماد و ناکارآماد و ساب

هاای اسانادی اسات (کنادال و بارازول،9

 .)9339ب) مهارتهای رفتاری شامل مذاکره ،ای ای نقش ،جرأتمندی ،مهارتهای محااوره-
ای برای شرو و تداوم تعاملهای اجتماعی ،مهارتهاای فرانیاری و یاادنیری داناش و رفتاار
مهربانانه با دیگران ،از مؤ ههای اصلی مهارتهای رفتاری میشود .ج) مهاارتهاای هیجاانی-

عاط ی مؤ ه ای است که برای بررراری رواباط مثبات باا دیگاران ،ایجااد و نساترش اعتمااد و
روابط حمایتی دوجانبه ،شناسایی و پاسخدهی مناسب به عالئم هیجانی در تعاملهاای اجتمااعی
یا مدیریت استرس الزم به نظر میرسد .د) مهارتهای انگیزشی شاامل سااختار ارزشامند فارد،

سطد رشد اخالری و احساس اثربخشی و کنترل فرد و در نهایت احسااس خودکارآمادی مای-

شود (فلنر و همکاران.)9332 ،
با توجه به اهمیت و ارورت توجاه باه نیاروی انساانی کارآماد و تواناا در تحقاق اهاداف
سازمانی ،مسئله اصلی این تحقیق این است که آیا باین شایساتگی اجتمااعی و توانمندساازی باا
رفتارشهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ارتبا وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت
در نظام بوروکراتی

تمام تالش مدیران در جهات کساب کاارایی بیشاتر باا ح ا سلساله

مراتب هرمی سازمان بوده است .به همین جهت مناسبات سطحی و غیررابال اطمیناان باین افاراد
وجود دارد .اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتی

مناساباتی درسات و رابال اطمیناان در میاان

مردم به وجود میآید .در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده میشود که تا حاد
توان پیش بروند .بر این اساس توجه به شاهروندان در نظاام ارزشای دمکراتیا

رو باه افازایش

1 Halberstadt, Denham & Dunsmore.
2 Felner, Lease & Philips
3 Kendall & Braswel
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است .اکنون که اهمیت کارکنان به عنوان شهروندان سازمان درک شده است ،رفتار آنهاا هام
میتواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیاه و تحلیال رفتاار
شهروندی پرداختهاند .به طور کلی رفتار شهروندی ی

نو رفتار ارزشامند و م یاد اسات کاه

افراد آن را به صورت د خواه و داوطلبانه از خود بروز میدهند (توره.)9935 ،
بسیاری از سازمانها به منظور افزایش کارایی خود م هاوم رفتاار شاهروندی ساازمانی را باه
اجرا نذاشت اند و چنین رفتاری را در سازمانهای خصوصی و دو تی افازایش دادهاناد .اماا در
ایران و به ویژه حوزه تربیتبدنی هناوز م هاومی ناا آشانا باه حسااب مایآیاد .از ساوی دیگار
سازمانهای امروزی دارای سلسله مراتب عمودی ،کنترل زیاد ،تمرکز ردرت در ردههای باالی
سازمان ،روانین و مقررات خش

و نبود نظام انگیزشی (به ویژه در سازمانهای دو تای) هساتند

که برای بهبود و اصالح این سازمانها اخیراً تالشهای زیادی انجام شده اسات و عمادت حاول
مو وعاتی مانند کاهش سلسله مراتب و دیوانساالری ،تشکیل نروههاای فعاال و مشاارکت در
تصمیمنیری در پایین ترین رده سازمانی است .توانمندساازی حرکات از نظاام تصامیم نیاری
سلسله مراتبی توسط مدیران به نظام کاهش سلسله مراتب کنترل وتصمیم نیری توسط ردههای
پایین است (عبدا لهی و نوه ابراهیم .)9935 ،وتن و کمرون معتقد هستند که مادیران مایتوانناد
اثربخشی خود را از طریق توانمندسازی چند برابر کرده و خود و سازمان آنها کارآمادتر شاده
و هم کارکنان و هم مدیران منت ع شوند (ویتن و کمرون .)9333 ،اسکات و ژافاه در خصاو
رورت توانمندسازی کارکنان افهار میدارند که سازمان از درون و هم از بارون ماورد هجاوم
ررار مینیرد ،از نظر برونی ررابت شدید در سطد جهانی ،تغییرات سریع باور نکردنی ،تقا ای
جدید برای کی یت و خدمات و محدودیت منابع ،پاسخ نویی سریع را از سازمانها مایطلبناد
از جنبه درونی کارکنان احساس میکنناد کاه باا آناان صاادرانه برخاورد نمایشاود ،ماایوس و
سرخورده شده و سازمان پیوسته تورع بیشتری دارد و مرتباً رواعد بازی را تغییر میدهاد.در عاین
حال کارکنان طا ب کار با معنی بوده ،صراحت و صدارت بیشتری خواساتارند ،و خاود یاابی و
خودشکوفایی بیشتری از کارشان میخواهند .مدیر باید در مقابال ایان فشاار ،نروهای را بکاار
نیرد تا سازمان بتواند وفای ش را انجام دهد .تغییر سازمانهای سنتی به سازمانهای نوین توجاه
هر چه بیشتر به توانمندسازی را میطلبد (اسکات.)9933 ،
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بطور کلی امروزه توانمندساازی یکای از راهبردهاای برخاورد باا تغییار و ررابات در دنیاای
امروزی و یکی از بهترین چا شهای انجام یافته برای موفقیت ی

سازمان در این دنیای ررابتی

است (آرایار .)9936 ،در سوی دیگار ،شایساتگی اجتمااعی نیاز از م ااهیمی اسات کاه ارتباا
نزدیکی با رفتار شهروندی سازمانی دارد (نیاهی .)9939 ،بنابراین توجه به شایستگیهای ماورد
نیاز کارکنان و از جمله آن شایستگیهای اجتماعی از روریات محسوب میشود.
با توجه به مطا بی که بیان شد در اداره کل ورزش و جوانان که مهمترین نهاد متاو ی ورزش
در هر استانی است هم اون دیگار ساازمانهاا و نهادهاای دو تای ،باه منظاور افازایش و بهباود
عملکرد و بهرهوری سازمانی ،مدیران بایستی شرایطی را در محیط کار و سازمان فاراهم آورناد
که کارکنان توانمندسازی الزم را احساس کنند چرا کاه ایان توانمندساازی نقاش مهمای را در
تعهد سازمانی ،تعهد حرفهای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارا است .از طرفای محققاان
زیادی تاثیر مثبت رفتار شهروندی سازمانی را بر اثربخشای ساازمان تاییاد کاردهاناد و هم ناین
عواملی همانند توانمندسازی کارکنان میتواند تاثیر بسزایی در بروز این نوناه رفتارهاای مثبات
که موجب ارتقای عملکرد سازمانی میشود ،داشته باشد .در مجماو باا توجاه باه کمباود چناین
مطا عاتی در سازمانهای ورزشی ،رورت تحقیقاتی از این نو نمایان میشود .اذا ،مایتواناد

پژوهشهایی در این زمینه صورت نیرد تا از نتایج آن به منظور بهبود عملکارد در ایان حاوزه-

های حساس است اده شود .به طور کلی یافتههای این تحقیق میتواند در بهبود برناماهریازیهاای
معاونت نیروی انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران به کار نرفته شود.

شایستگی اجتماعی
رفتار شهروندی سازمانی
توانمندسازی

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
نو تحقیق حا ر از نظر هدف ،کاربردی و از حاظ استراتژی ،همبستگی است و باه روش
میدانی انجام نردید .جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکناان ادرات ورزش و جواناان اساتان
تهران (هر دو جنس زن و مرد ،با تحصیالت مت اوت ،با سنین مت اوت در سمتها و پساتهاای
سازمانی نونانون) تشکیل میدهند .که تعداد آنها  692ن ر است .با توجاه باه جادول مورناان
تعداد  996ن ر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .که از این تعداد  962پرسشانامه باه صاورت
صحید عودت داده شد .روش نمونه نیری نیز به صورت تصادفی ساه بود .جهت انجاام تحقیاق
حا ر ،پس از دریافت مجوزها و انجاام همااهنگیهاای الزم و باا مراجعاه اداره کال ورزش و
جوانان استان تهران ،نسابت باه توزیاع و جماعآوری پرسشانامههاای تحقیاق ارادام الزم ،انجاام
نردید .ابزار مورد است اده در این پژوهش پرسشنامه است:
پرسشنامه شایستگی اجتمااعی نیا

رفتاار ( ، )9932کاه دارای  96ساؤال و طیاف یکرتای

(کامال مخا م ،مخا م  ،نظاری نادارم ،ماوافقم و کاامال ماوافقم) اسات و روایای و پایاایی آن
(آ ای کرونباخ )2/37 :در پژوهش نی

رفتار ( )9932مورد ت یید ررار نرفته است.

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر ( )9335کاه مشاتمل بار  96ساؤال باوده و شاامل
مؤ ههای مؤثربودن (سؤالهای  9تا  ، )9معنایداری (ساؤالهاای  4تاا  ، )6احسااس شایساتگی
(سؤالهای  7تا  )3و حق انتخاب (سؤالهای  92تا  )96میباشد.
پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی :پادساکف و مکنزی ( )9332که مشتمل بر  64سؤال اسات و
دارای مؤ ههای وجدان (سؤالهای  9تا  ، )5جوانمردی (سؤالهاای  6تاا  ، )92فضایلت مادنی
(سؤالهای  99تا  ، )94توا ع (سؤالهای  95تا  )93و نو دوستی (سؤالهای  62تاا  )64کاه باه
صورت پنج نزینهای یکرتی طراحی شده است.
پایایی هر سه پرسشنامه و مؤ ههای آن مورد ت یید ررار نرفات کاه نتاایج آن در جادول ،9
نزارش شده است.
به منظور توصیف دادهها از شاخصهاای آماار توصای ی (فراوانای) اسات اده شاد .در امن
آزمون آماری کلمونروف اسمیرونف جهت تعیین توزیع طبیعای دادههاا  ،اریب همبساتگی
چند متغیره ،جهات تعیاین ارتباا باین متغیرهاای تحقیاق و تحلیال رنرسایون چندناناه جهات
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پیشبینی متغیر رفتار شهروندی سازمانی از روی متغیرهای شایستگی اجتمااعی و توانمندساازی
در نرم افزار  SPSSنسخه  62است اده شد.
جدول  -1میزان پایایی محاسبه شده در هر یک از پرسشنامهها و مؤلفههای آنها از
طریق ضریب آلفای کرونباخ
ضریب پایایی

نوع پرسشنامهها
متغیر شایستگی اجتماعی

2/73

متغیر توانمندسازی کارکنان

2/39

مو ه مؤثربودن

2/76

مو ههای

مو ه معنیداری

2/79

توانمندسازی

مو ه احساس شایستگی

2/39

کارکنان

مو ه حق انتخاب

2/72

مو ه مسئو ت شغلی

2/75

متغیر رفتار مدنی سازمانی

مو ههای رفتار
مدنی سازمانی

2/39

مو ه وجدان

2/73

مو ه جوانمردی

2/79

مو ه فضیلت مدنی

2/34

مؤ ه توا ع

2/36

مؤ ه نو دوستی

2/77

یافتهها
جدول شماره  ،6و عیت افراد نمونه را از حاظ جنسایت ،دامناه سانی ،تحصایالت و رشاته
تحصیلی نشان میدهد.
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جدول  -2توزیع ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه تحت بررسی
جنسیت

متغیرها

تحصیالت

دامنه سنی

زن

مرد

 62 -92سال

 99 -42سال

بیش از  49سال

دیپلم

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشدو باالتر

نویهها

فراوانی

63

39

93

57

44

62

96

59

99

درصد

64/6

75/3

95/3

47/5

96/6

69/5

96/6

46/5

67/5

مشخص شد که  96درصد از افراد نمونه کمتر از  5سال سابقه فعا یات در اداره کال ورزش
و جوانان استان تهران داشتند.
ربل از انجام آزمونهای آماری و برای بررسی طبیعی بودن دادهها از آزماون کو ماونروف

اسمیرنف است اده شد که نشان داد ،دادهها دارای توزیع طبیعی بوده است ( .)P ≥ 2/25بناابراین
میتوان از آزمونهای پارامتری

است اده کرد .به همین منظور از آماون همبساتگی پیرساون باه

منظاور تعیاین ارتبااا بااین متغیرهاای تحقیااق اساات اده شااد کاه نتااایج آن در جاادول  9مشاااهده
مینردد.
جدول -3ارتباط بین شایستگی اجتماعی با رفتار شهروندی در افراد نمونه
فرضیه
تعیین رابطه بین شایستگی اجتماعی با رفتار
شهروندی

ریب

سطد معناداری

همبستگی ()r

()2-tailed) (sig

2/562

2/229

نتیجه
ارتبا معنیداری وجود
دارد

*سطد معناداریp≤2/ 25

نتایج جدول  9نشان داد که ارتبا معنیداری باین شایساتگی اجتمااعی و رفتاار شاهروندی

سازمانی وجود دارد (.)P ≤ 2/25
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جدول  -4ارتباط بین توانمندسازی با رفتار شهروندی در افراد نمونه
ریب

فرضیه
تعیین رابطه بین توانمندسازی با رفتار
شهروندی

سطد معناداری

همبستگی ()r

()2-tailed) (sig

2/457

2/229

نتیجه

ارتبا معنیداری وجود دارد

*سطد معناداریp≤2/ 25

نتایج جدول  4نشان داد که ارتبا معنیداری بین توانمندسازی و رفتار شهروندی ساازمانی

وجااود دارد ( .)P ≤ 2/25در ادامااه بااه منظااور تعیااین میاازان ت ا ثیر توانمندسااازی و شایسااتگی
اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی از رنرسایون چناد متغیاره اسات اده شاد کاه نتاایج آن در
جدول  5نزارش شده است.
جدول -5نتایج رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش گام به گام در رابطه با
توانمندسازی و شایستگی اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی
ریب
متغیر مالک

متغیر

همبستگی

پیش بین

چندنانه

توانمندسازی

2/457

R

رفتار

ریب

آماره

تعیین

سطد

6

R

2/623

معناداری
F

347/694
2/229

شهروندی
سازمانی

شایستگی
اجتماعی

2/562

2/999

3492/964
2/229

رایب رنرسیون B

توانمندسازی

شایستگی
اجتماعی

B= 2/647
t=63/995

2/229
B= 2/335

B=2/465

t= 34/964

t= 69/695

2/229

2/229
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به منظور بررسی رابطه چندنانه بین متغیرهای تحقیق از رنرسیون نام به ناام اسات اده شاد.
هماانطور کاه در جادول 5مالحظاه مایشااود ،در ناام اول اریب همبساتگی چندناناه متغیار
توانمندسااازی باار رفتااار شااهروندی سااازمانی ،یعناای همبسااتگی پیرسااون بااین مقااادیر متغیاار
توانمندسازی بر رفتار شهروندی سازمانی معاد ه رنرسیون ،در مدیران  2/623و ریب تعیاین،
یعنی درصدی از واریانس متغیر مالک که توسط متغیرهای پیشبینی تبیاین مایناردد ،در ایان
رابطه برابر با  62/3درصد میباشد .بنابراین متغیار توانمندساازی  62/3درصاد رفتاار شاهروندی
سازمانی کارکنان را پیش بینی مایکناد .هم ناین معاد اه رنرسایون باا  F= 347 /694و ساطد
معناداری  2/229که از  2/25کوچکتر است معنادار است .بنابراین فرض برراراری رابطاه خطای
بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.
در نام دوم ریب همبستگی چندناناه متغیرهاای توانمندساازی و شایساتگی اجتمااعی باا
رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان  2/999و ریب تعیین در این رابطه برابر باا  99/9درصاد
می باشد .بنابراین متغیرهای توانمندسازی و شایستگی اجتمااعی  99/9درصاد رفتاار شاهروندی
سازمانی کارکنان را پیش بینی میکنند .هم نین معاد اه رنرسایون باا  F= 3492 /964و ساطد
معناداری  2/229که از  2/25کوچکتر است معنادار میباشاد .بناابراین باین متغیرهاای ماالک و
پیش بین رابطه خطی وجود دارد .بنابراین با در نظر نارفتن اریب رنرسایون توانمندساازی و
شایستگی اجتماعی و مقدار ثابت معاد ه رنرسیون کارکنان اداره کال ورزش و جواناان اساتان
تهران به صورت زیر بدست می آید.
(شایستگی اجتماعی) ( +9/373توانمندسازی) y'=3/959 +9/37

بحث و نتیجه گیری
نتاایج پاژوهش حا اار نشاان داد کااه ارتباا معناایداری باین شایسااتگی اجتمااعی و رفتااار
شهروندی سازمانی وجود دارد .نتایج پژوهش در این رسمت با نتاایج نیااهی ( )9939همساوی
است .ایشان در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین شایستگیهای عاط ی ا اجتمااعی مادیران و
رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فاارس ،دریافات کاه  )9 :کارکناان
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شایستگیهای عاط ی ا اجتماعی مادیران را باه جاز در بعاد خودآنااهی درساطد رابال رباو ی
ارزیابی نمودهاند )6 .هم نین مدیران رفتار شهروندی کارکنان را در سطد رابل رباو ی ارزیاابی
نمودهاند )9 .ابعاد آناهی اجتماعی و خودآناهی ،شایستگیهای عاط ی ا اجتمااعی مادیران باا
سوابق مختلف پیش بینی کننده معناادار رفتاار شاهروندی کارکناان مای باشاند  )4ابعااد آنااهی
اجتماعی و خودمدیریتی ،شایستگی های عاط ی ا اجتماعی مدیران با مدارک تحصیلی مختلاف
پاایشبیناای کننااده معنااادار رفتااار شااهروندی کارکنااان ماایباشااند  )5ابعاااد آناااهی اجتماااعی و
خودآناهی ،شایستگی های عاط ی ا اجتمااعی مادیران باومی پایش بینای کنناده معناادار رفتاار
شهروندی کارکنان است و ابعاد آنااهی اجتمااعی و خودمادیریتی ،شایساتگی هاای عااط ی اا
اجتماعی مدیران غیربومی پیش بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان است .پژوهشی کاه
نتایجش مغایر با نتایج پژوهش حا ر باشد ،مشاهده نگردید.
هم نین ارتبا معنیداری بین توانمندسازی و رفتاار شاهروندی ساازمانی وجاود دارد .ایان
یافته بدین معنی است که انر کارمندی در ساطد بااالتری از توانمندساازی رارار داشاته باشاد،
رفتار شهروندی سازمانی وی نیز باالتر خواهد باود .ایان مو او باا تحقیقاات ط ای (، )9934
آراجااااانی و همکاااااران ( ، )9936اساااامعیلی و همکاااااران ( ، )9932ناااال پاااارور (، )9933
پریسمانونیسم )6223( 9و بونلر و سومچ ( )6224همسو است.
ط اای ( )9934در پژوهشاای بااا عنااوان بررس ای ت ا ثیر توانمندسااازی روانشااناختی باار رفتااار
شهروندی سازمانی (مطا عه موردی شعب بان

صادرات شامال تهاران)  ،دریافتناد کاه نتاایج

آزمون فر یات نشان داد که باین توانمنادساازی روانشاناختی و ابعااد آن بار رفتاار شاهروندی
سازمانی ت ثیر معناداری دارناد .هم ناین نتاایج آزماون  tتا

نموناهای نشاان داد کاه میاانگین

تجربی توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی باالتر از حد متوساط اسات .نتاایج
آزمون  tبرای دو نروه مستقل نشان داد که بین رفتار شاهروندی ساازمانی کارکناان زن و مارد
ت اوت معناداری وجود ندارد .نتایج آزمون رنرسیون چندمتغیره به روش نام به ناام نشاان داد
که معاد ه رنرسیون در سه نام انجام شده است .آراجانی و همکاران ( )9936در پژوهش خود
به این نتایج رسیدند که رابطه ی باین توانمندساازی روانشاناختی باا رفتاار شاهروندی ساازمانی،
1 Premsagunnism.
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مثباات و معناایدار اساات .اساامعیلی و همکاااران ( )9932در پژوهشاای بااا عنااوان رابطااه بااین
توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل تربیتبدنی اساتان تهاران ،دریافتناد
که بین توانمندسازی کارکنان و مؤ ههای آن با رفتار شهروندی سازمانی آنان باا اطمیناان /.33
رابطهای معنیدار وجود دارد .در تبیین این نتایج مای تاوان ن ات کاه هار چاه میازان توانمنادی
کارکنان بیشتر باشد ،رفتارشهروندی سازمانی آنها بیشتر خواهد شد .نتایج حاصال از رنرسایون
نشان میدهد که از میان پنج مؤ ة توانمندسازی «احساس شایستگی»« ،معنیاداری» و «تا ثیر» در
پیشبینی رفتار شهروندی سازمانی معنیدار هساتند .پریسمانونیسام )6223( 9در پاژوهش خاود
که به ارتباا باین عوامال شخصا یتی و رفتاار مادنی ساازمانی پرداختاه باود ،دریافات کاه باین
توانمندسازی روانشناختی در سازمان با رفتار مدنی سازمانی رابطاه مثبات و معنایداری وجاود
دارد.
نل پرور نیز بیان میکند که توانمندسازی اثرات خود را بر ارتقاء رفتار شاهروندی ساازمانی
به صورت دوجانبه (مستقیم و غیر مستقیم) اعمال مینماید .بو ونو وسکی و سومچ نیز باه طاور
مشابه به این نتیجه دست یافتند که انر سطد توانمندسازی معلمان بیشتر باشد ،رفتاار شاهروندی
سااازمانی نیاز باااال خواهااد بااود .باار ایان اساااس ،مایتااوان ن اات کااه ارتقااا عواماال مربااو بااه
توانمندسازی کارکنان میتواند باعث افزایش رفتارهای مطلوبی هم ون وفی هشناسای ،کما
به سایر همکاران ،بردبااری ،ادب و توا اع و رعایات آداب اجتمااعی در باین آناان ناردد .در
حقیقت ،ایجاد محیط شغلی غنی که در آن کارکنان احساس مثبتی نسبت باه شاغل خاود داشاته
باشند ،میتواند این رفتارهای مطلوب را در آنان ایجاد کند .به عبارت دیگر ،چنان اه کارکناان
احساس کنند که در کار خود مؤثر هستند ،دارای حاق انتخااب و اساتقالل مایباشاند ،شاغل باا
م هوم و معنیداری را بر عهده دارند و در این جایگاه احسااس شایساتگی کنناد و هم ناین باه
همکاران خود اعتماد داشته باشند مایتاوان انتظاار داشات کاه رفتارهاای مطلاوبی را باه عناوان
شهروند سازمانی نشاان دهناد .در نهایات ،چنان اه تحقیقاات مختلاف نشاان میدهاد (زارعای و

1 Premsagunnism.
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جناادری 9935 ،سااینگی چااو و جانسااون 6223 ،نیلسااون 9و همکاااران 6223 ،و چنااگ و
تای )6292،6این رفتارها میتواند منجر به بهبود عملکرد و کارآیی بیشتر کارکنان نردد.
نهایتاً نتایج نشان داد که شایستگی اجتماعی و توانمندسازی ،توان پیشبینی رفتار شاهروندی
سازمانی را در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران دارد .بنابراین توجه به هار یا
از ابعاد متغیرهای شایستگی اجتماعی و توانمندسازی به منظور بهبود و اعیت رفتاار شاهروندی
سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران توصیه میشود.
منابع
 -9اسکات،س.ژافه،د .)9933( .توانا سازی کارکنان .ترجمه دکتر مهدی ایران ناژاد پااریزی.
تهران:موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
 -6اساامعیلی ،محمدر ااا ،ساایدعامری ،میرحساان ،راساامزاده ،ابوا ضاال ،سااهرابی ،پوریااا.
( .)9932رابطه توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی کارکناان اداره کال تربیاتبادنی
استان تهران .پژوهش در علوم ورزشی.963-936 :92 ،
 -9افجه ،سید علی ابر .میری ،عبدا ر اا ، )9933( .ا گاوی توانمنادی بارای ارتقااء عملکارد
کارکنان صنعت رطعهسازی خودرو در ایران ،فصلنامهی علوم مدیریت ایران ،شاماره ،94
صص.943-963 :
 -4آرایار ،سیروس .)9936( .تواناسازی کارکنان و توانمندسازی سازمان .انتشاارات ساپاهان،
چاپ اول ،اص هان.
 -5بهار و ،مصط ی ،بشلیده ،کیومرث،هاشمی شیخ شبانی ،سیداساماعیل ،نعاامی ،عبادا زهرا.
( .)9939بررسای رابطااة ا گااوی تباادل رهباار -عضااو و رفتاار شااهروندی سااازمانی :نقااش
واسطهای توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی .مدیریت فرهنگی سازمانی: )9( 96 ،
.9-93

1 Nilson
2 Cheng & Tai
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 -6توره ،ناصر .)9935( .شن اخت عوامال رفتاار شاهروندی و بررسای ارتباا آن باا عملکارد
سازمانی .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
 -7جع ااری ،پریااوش ،رورچیااان ،نااادررلی ،بهبودیااان ،جااواد ،شااهیدی ،نیمااا .)9939( .ارایااه
ا گویی ساختاری برای رابطاه خودکارآمادی و شایساتگیهاای اعضاای هیئات علمای باا
کی یت تدریس آنان در دانشگاه آزاد اساالمی .پاژوهش در برناماهریازی درسای: )6( 3 ،
.43-67
 -3حیدری ساربان ،وکیل ، )9936( .نقش توانمندسازی روانشاناختی بار تقویات کاارآفرینی
روستایی (مطا عه ماوردی  :اساتان اردبیال)  ،مجلاه جغرافیاا و توساعهی ناحیاهای ،شاماره
بیستم ،بهار و تابستان  ،9936صص.697-697 :
 -3رحیمی ،فرجاهلل ،طبرسا ،غالم ی .)9936( .بررسی ت ثیرنذاری ارادامات مناابع انساانی بار
رفتار شهروندی سازمانی با حاظ نمودن نقش تعهد سازمانی .ماهنامه تدبیر.954 :96 ،
 -92ر ایی ،بهرام ،خیرانادیش ،مهادی .)9936( .تا ثیر شایساتگیهاای اجتمااعی مادیران بار
موفقیت مدیریت دانش .فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت نظامی.73-926 :43 ،
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