
شهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران:  ثر بر رفتاربررسی عوامل مؤ

 فراتحلیل مطالعات موجود
 

 

 3، محمد مرادی2، محمدعلی صاحبکاران1زادهسیدمرتضی عظیم

 

 * دانشگاه فردوسی مشهد ،. استادیار مدیریت ورزشی1

 دانشگاه فردوسی مشهد ،. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی2

 دانشگاه گیالن ،مدیریت ورزشی . دانشجوی دکتری3
 

 31/03/1396تاریخ پذیرش:                 05/10/1395تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

شهروندی سازمانی صنعت ورزش ایران در ثر بر رفتار هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤ

، تمام آماری پژوهش فراتحلیلی است. جامعة پیشین بود. روش پژوهش حاضر شدةهای انجامپژوهش

 41 ،نهایتوع رفتار شهروندی سازمانی در حوزة ورزش ایران بود که درپژوهشی با موض-مقاالت علمی

نتایج  وتحلیل شدند.تجزیه سی ام ای نسخه دوافزار با این معیار انتخاب شدند. این مقاالت با نرممقاله 

نیز  هاروش و تنوع هستند لیلیتح -این حوزه، عمدتاً توصیفی هایکه پژوهش مند نشان دادمرور نظام

ین عوامل اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی، سبک رهبری، تعهد سازمانی و حمایت باز .استکم 

نشان داد که سبک رهبری )با اندازة نتایج  ،. همچنینشده، اثرگذارترین عوامل هستندراکسازمانی اد

ترتیب ، به(50/0اثر  شده )با اندازةیت سازمانی ادراکو حما (51/0اثر  (، تعهد سازمانی )با اندازة60/0اثر 

براین، ازبین متغیرهای افزون .ر شهروندی سازمانی در ورزش دارندبیشترین تأثیر را بر رفتا

ارزشمند  رفتارهایبروز  موجب دنتوان، سه متغیر اصلی که میپیشین هایموردبررسی در پژوهش

ری مدیران، میزان تعهدی که کارکنان نسبت به محل کار خود ند از: سبک رهباعبارت ،دنشوشهروندی 

اساس، به انی از حمایت سازمانی خود دارند؛ براینمیزان ادراکی که نیروهای انسشان دارند و و سازمان

های مهارت که برای توسعةگردد های ورزشی پیشنهاد میها و باشگاهمدیران و مسئوالن سازمان

های مادی و معنوی از ایجاد حس تعهد به سازمان در کارکنان با حمایتدر ی، ویژه سبک تحولرهبری به

 های مدون داشته باشند.کارکنان، برنامه
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 مقدمه
 سوبمح سازمان یك منابع ترینبا ارزش انسانی منابع که دارند اذعان نكته این بر همگان ،امروزه

 جدید هایفناوری از استفاده و ابداع دلیلبه معاصر جهان در سریع تحول و یرتغی وجودبا شوند.می

 تحوالت این در انسانی نیروی نقش هنوز ها،سازمان مدیریت در انگیزتحول شگفت ایجاد و

 نیروی نبدو است؛ زیرا، سازمانی منابع سایر نقش از مراتب فراترهب آن نقش و است انكارناپذیر

 (.1394، بابایی و صالحی ساداتی ،وجود ندارد )مرادی سازمانی هیچ برای فعالیت ادامة امكان انسانی

 شرایط و شغل شرح در که شدندمی ارزیابی رفتارهایی با مدیریت، نیروی انسانی سنتی مكاتب در

 پژوهشگران .اندگرفته قرار ظرمدن هاآن از فراتر رفتارهایی ،امروزه؛ اما رفتمی شاغل انتظار از احراز،

 داشته تریفعال نقش سازمان کارایی در توانندمی کارکناندرصورتی که  اندرسیده نتیجه این به

  ،1مك کنزی و ف)پودساک کنند وظیفه انجام شغل در شرح شدهعیینت وظایف از فراتر که باشند

 2سازمانی شهروندی رفتار ،هاازمانس پدیده در این برای مورداستفاده اصطالح ترین(. رایج2000

 از ایمجموعه سازمانی شهروندی رفتارهای ،است این حوزه که واضع (1988) 3ارگان است. به نظر

 وی توسط ،وجودایننیستند. با فرد رسمی وظایف که جزو هستند اختیاری و داوطلبانه رفتارهای

 کارکنان سازمانی شهروندی از رفتارهای ،شوند. ارگانمی سازمان عملكرد بهبود باعث وشده  انجام

 الزامات ورای که کندیاد می کاری محیط انسجام و وریبهره بهبود برای یاثربخش اقدامات عنوانبه

 شمول در است که داوطلبانه و فردی رفتاری سازمانی، شهروندی رفتار وی، اعتقاد است. به سازمانی

عملكرد  کارایی و اثربخشی ارتقای باعث اما ؛گیردنمی قرار سازمان در پاداش رسمی هاینظام

  (.2002، 4هادسون) شودسازمان می

رفتار شهروندی باعث  شود.تر میاهمیت رفتار شهروندی در صنعت ورزش هر روز ملموسرو، ایناز

نادریان  ،حسینی)سلطان گذاردثیر میتأبر کار تیمی و  شودمی دوستیجوانمردی و نوعرسانی، کمك

 ،( و با نمایش رفتار شهروندی در مسابقات و رویدادهای ورزشی62-60، 1392 ،و صابری هرمیج

باعث ارتقای ورزش کشور  ،هاثر در باشگاهبر نتایج مؤکه عالوه شودسبب کاهش ناهنجاری رفتار می

رها این رفتا بروز ،همچنین .(62-60 ،1392 ،نادریان جهرمی و صابری ،حسینی)سلطان گرددمینیز 

به  کارکنانو افزایش تعهد سازماننیاز تن منابع انسانی موردداشنگه عثهای ورزشی باسازماندر 

 ةنتیجکه ( 1391 ،عقبائی و اسدالهی ،دوین)فهیم شودمی سازمان و نظم در کار و حس انجام وظیفه

 ،(1393 ،ریایوبی و سیدعام ،)طیبی رات محیطییافزایش توانایی سازمانی در انطباق با تغی ،آن

                                                           
1. Podsakoff & MacKenize 

2. Organizational Citizenship Behavior 

3. Organ 

4. Hodson  
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 ،کشكی و سرالب ،خدادادی، )بدری آذین است یسازمانبروندرونی و تطابق افزایش انسجام 

زمانی بر اثربخشی ثیر رفتار شهروندی ساپژوهشگران اهمیت زیادی برای تأ ،بنابراین (؛1394

 اندی کردهیشناسارا از رفتار شهروندی سازمانی  یهای متنوع و گوناگوننمونهو  سازمانی قائل هستند

نظر بعد رفتار شهروندی سازمانی اجماعقراردادن پنج ارگان، درخصوص مدنظر جملهازها آن همة که

  دارند.

 1دوستینوع -1

قبیل ایجاد صمیمیت، ، به رفتارهای مفید و سودبخش ازدوستییعنی نوع ؛اولین بعد رفتار شهروندی

 کند؛جتماعی و رفتارهای کمكی اشاره میمیان همكاران، رفتارهای حمایت ادلی و دلسوزی درهم

 )نزاکت( 2توجه و احترام -2 

نان و همكاران که درحین کار و شغلی کارک کند که از مشكالت کاریاشاره می یبه رفتارهای ،توجه

کاستن از شدت مشكالت  ، بهکند و با ایجاد عبرت و پندآموزی، پیشگیری میدهندروی می

  ؛دکننظر کمك میمورد

 3شناسیوجدان کاری و وظیفه -3 

های متوسط، ثبت جای موقعیتهای بهتر بهحفظ موقعیت روی وشناسی، دنبالهقبیل وقتاز یرفتارهای

در شرایط بد  کردنخدمتکه افراد مریض و ناتوان باشند یا )حضور در کار حتی وقتی حضور فیزیكی افراد

ساختارمند از زمان و تمام  فادةاست های سازمانی،ویهروی از قواعد، مقررات و ر(، پیگیری و دنبالهجوی

 (؛2005 ،4)دیپاال و هوی شوندبندی میشناسی طبقهبعد وظیفه، در گونه رفتارهااین

 5جوانمردی -4

مساعد بدون کمترمطلوب و های کمترموقعیتی در عنوان شكیبایپذیری را به( تحمل1988ارگان )

 د؛کنتعریف می ،مندییهگونه اعتراض، نارضایتی و گالهیچ

 6مشارکت مدنی -5

افراد در چرخة حیات سیاسی یك سازمان که  مسئولیتهمراه با یعنی مشارکت مشارکت مدنی؛ 

  .روز سازمان در ارتباط باشندبا مسائل مهم و به ،مثال برای

مان ظهور زکند که هر پنج بعد رفتار شهروندی سازمانی ممكن است هم( یادآوری می1988) ارگان

دوست و فداکار همیشه نوع ،شناس هستندکنیم وظیفهفكر میافرادی که  ،مثال برای پیدا نكنند؛

                                                           
1. Altruism  

2. Courtesy 

3. Conscientiousness 

4. Dipuola & Hoy 
5. Sportsmanship 

6. Civic Virtue 
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در این  شدهالعات تجربی و مفهومی انجاممط ،براینافزون (.2001، 1لیو و شفر ،)کرستین نیستند

و ویلیامز ) دنرگسترده از رفتارهای شهروندی سازمانی وجود دا طبقة د که دوندهزمینه نشان می

کلی منافعی را برای سازمان صورتکه بهیعنی رفتارهای  ؛O (. رفتار شهروندی نوع1991 ،2اندرسون

طور مستقیم منافعی را برای افراد ههستند که ب ی، رفتارهایIنوع  نمایند. رفتار شهروندیایجاد می

اساس و با برهمین کنند؛مك میطور غیرمستقیم به سازمان کبنابراین، به ؛کنندخاص ایجاد می

زیادی به بررسی آن  پژوهشگرانتوجه به ابعاد و انواع رفتار شهروند سازمانی که در باال ذکر شد، 

 اند. ختهپردا
 مانند یبین رفتار شهروندی سازمانی با متغیرهای ابطةبه بررسی ر در این مطالعات، پژوهشگران

(، رهبری، 2000، ف، مكنزی، پآینی و بك راچدساکو)پ میرهبری و انسجام تی اند:ها پرداختهاین

 ،4)پیرس و هربیك (، تعهد تیمی2008 ،3گوریریچارد و مك ک)مار انسجام تیمی و رضایتمندی

 (،1392 ،6عمر و رحیمیان ،ادریس ،احمد، )بابایی منابع انسانی (،2010 ،5)آریانی (، انگیزش2004

فاتحی و  ،نصرالهی ،)عزیزی (، تعهد سازمانی2012 ،ان و غزالیپاکیانت ،امدیریت منابع انسانی )صالح

 ، شخصیت(1393، کامرانی و شجاعی ،علیپور ،)عزیزی تعهد سازمانی (،10، 1392، علیپور

 ثیرگذارعوامل تأ، (2016 )سلیمان، (، بازاریابی داخلی2، 1392، اد و طاهریژحیدری ن ،)احمدزاده

(، 1395)امیدی و صفری،  رضایت و وفاداری مشتری( 2015، 7نگیان و و، هانگ، وان، رنفا، )سوفیا

(، 1395، فروزان و امیر، )آذرمی هوش معنوی(، 1395، و امیدی )صفری  شناختیروان سرمایة

فرید و  ،)شعبانی بهار (، شخصیت1394، کشكی و سرالب ،خدادادی ،هوش سازمانی )بدری آذین

(، شخصیت 1394، خانی و محمدی ،علیزاده ،زادهنیشناختی )قرباروان (، سرمایة1394یارقلی 

(، اعتیاد به 1391شاکر و کاشف ،زاده)محرم (، عدالت سازمانی1389، خبیری و اسدی ،زاده)عظیم

، حمیدی و الهیاری ،نژادشده )همتی(، حمایت سازمانی ادراک1391 کار )ضیایی و نرگسیان،

شناختی و تعهد (، توانمندسازی روان1394 دوست،(، معنویت سازمانی )فریدونی و علی1391

(، 1392، دوستی و گودرزی ،مقدم)اسماعیلی (، رضایت شغلی1395، امیدیسازمانی )صفری و 

، ناصری  (، هوش هیجانی )عیدی و1394، رافعی و علم ،)علم سازیعدالت سازمانی و توانمند

ایرجی ) (، هوش هیجانی1392، عیدی و مرادی ،های آن )یوسفیلفه(، هوش هیجانی و مؤ1392

                                                           
1. Christine, Liu & Shaffer  

2. Williams & Anderson 

3. Mark, Richard & Mcguire  

4. Pearce & Herbik 

5. Ariani 

6. Babaei, Ahmad, Idris, Omar & Rahimian 

7. Sofia, Farn, Wan, Hong, Yan & Weng 
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، عدالت سازمانی و (1393، فتوت و عبدی زاده ،)رستگار (، فرهنگ سازمانی1393و حمیدی،  نقندر

 ،سید امیری ،عیلیا(، توانمندسازی )اسم1393 ،جوادی پور و طالب پور ،اجتماعی )اسمعیلی سرمایة

ایگدری،  لی فراهانی و بیرامیجال ایگدری،(، نقش هویت تیمی )بیرامی 1390قاسم زاده و سهرابی

مرادی و  ،زاده(، جو سازمانی )عظیم1393(، درک حمایت سازمانی )ایرجی نقندر و حمیدی، 1393

شناختی )نظریان مادوانی و بندی به قراردادهای روان( و عدالت سازمانی و پای1394، اصغری

 .(1394مختاری دینانی، 

ی بررسی مختلفمتغیرهای شهروندی با  متغیر رفتار بطةرا های ذکرشده در باال،ی پژوهشمدر تما

 هاپژوهشچند نمونه از به ، شدن موضوعاما روند کار یكسان بوده است. برای روشن ؛شده است

 (1390) جعفری و مرادی ،سجادی ،حمیدی ،مرادی شود. در پژوهشی،تر اشاره میصورت مفصلهب

 سازمان در سازمانی شهروندی رفتار و تبادلی -تحول آفرین رهبری هایسبك رابطة به بررسی

 شهروندی رفتارهای ،هاسبك این ابعاد از یكکدام ویژه طوربه اینكه و اندبدنی پرداختهتربیت

 مدیران آفرینتحول رهبری میزان بودنمتوسط از حاکی دهد. نتایجمی افزایش را کارکنان سازمانی

 نشان همبستگی ضریب ،همچنین .بود بدنیتربیت زمانسا کارشناسان سازمانی شهروندی رفتار و

 سازمانی دارند شهروندی رفتار با داریمعنا رابطة تبادلی -آفرینتحول رهبری هایسبك که داد

 نقش ( به بررسی1394)طریقی غالمپور و . (1390 ،جعفری و مرادی ،سجادی ،حمیدی ،مرادی)

 نتایج .پرداختند کشور جوانان ورزش کل ادارات نانکارک شهروندی رفتار رد سازمانی تعهد گانةسه

رابطة  سازمانی شهروندی رفتار ابعاد تمامی و سازمانی تعهد بینکه  داد نشان هاآن پژوهش

 ( به برآورد1392) نادریان و صابریحسینی سلطان(. 1394، طریقی )غالمپور و دارد وجود معناداری

 کشور پرداختند. نخبة مرد ورزشكاران در سازمانی لتعدا از سازمانی شهروندی رفتار نسبی سهم

حسینی سلطان) دارد وجود رابطه سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی عدالت بینکه  داد نشان نتایج

 هایسبك بین ارتباط به بررسی ( در پژوهشی1391)شیرازی  . نادی و(1392، نادریان و صابری

 بدنیتربیت سازمان کارکنان دربین سازمانی شهروندی رفتاربا  سازمانی عدالت از ادراک و دلبستگی

-در شكل دلبستگی هایسبك که داد نشان پژوهش هاییافته ،طورکلیبهپرداختند.  اصفهان استان

 از عدالت ادراک ن،ایبردارند. عالوه یمؤثر نقش سازمانی شهروندی رفتارهای به افراد تمایالت دهی

 رفتار مدنی به گرایش در ایفزاینده نقش ،پایین اجتنابی دلبستگی اب افراد در توزیعی و تعاملی

بین  رابطة (1391)عقبائی و اسدالهی  دوین،فهیم(. 1391، شیرازیکند )نادی و می ایفا سازمانی

مشهد  گانة شهردر دبیران تربیت بدنی نواحی هفترا  وجدان کاری و رفتار شهروندی سازمانی

با رفتار شهروندی  ن داد که بین وجدان کاری و ابعاد آنها نشاآن هش. نتایج پژوبررسی کردند

( 1391) سعید و یوزباشی ،یارمحمدی(. 1391 و همكاران، دوینفهیم) سازمانی ارتباط وجود دارد
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بدنی مطالعه معلمان تربیترا در ار شهروندی سازمانی بین هوش هیجانی و گرایش به رفت رابطة

رفتار داری بین هوش هیجانی و که همبستگی مثبت و معناها نشان داد آن . نتایج پژوهشکردند

و  یارمحمدی) وجود داردهوش هیجانی  شهروندی سازمانی معلمان درمجموع، و نیز سه حیطة

 فوالد باشگاه در مشارکتی مدیریت سبك ( به بررسی1393)ایوبی و میر  ،(. طیبی1391همكاران، 

 هایآن پرداختند. یافته هایمؤلفه و سازمانی شهروندی رفتار با نآ رابطة تعیین و سپاهان مبارکة

 وجودمعناداری  ارتباط سازمانی رفتار شهروندی و مشارکتی مدیریت بین که داد نشان هاپژوهش آن

( به بررسی 1394) اسماعیلی و خانمرادی ،عباسی زردشتیان، (.1393و همكاران،  )طیبی دارد

 استان بدنی تربیت معلمان سازمانی رفتار شهروندی و شغلی درگیری سازمانی، حمایت درک رابطه

 شغلی درگیری و سازمانی حمایت درک بینکه نشان داد  هاهمدان پرداختند. نتایج پژوهش آن

 ابعاد و شهروندی رفتار و سازمانی حمایت درک بینهمچنین، . دارد وجود داریمعنا ارتباط

 رفتار و شغلی درگیری بیننیز و  برقرار است داریمعنا ارتباط ی،مدنی و جوانمرد فضیلت دوستی،نوع

 ،عباسی ،)زردشتیاندارد  وجود داریمعنا ارتباط نزاکت، و ادب ،شناسیوظیفهابعاد  و شهروندی

 هویت رابطة (1390) اد و الهیاریژهمتی ن ،یحمید ،الهیاری (.1394، اسماعیلی و خانمرادی

 آکادمی کارشناسان در سازمانی شهروندی با رفتار را شناختییتجمع -اجتماعی عوامل و سازمانی

 به توجه و سازمانی هویت افزایش بر ایران بررسی کردند. نتایج پژوهش پارالمپیك و المپیك ملی

 با تا دارد تأکید سازمانی امور برای کارمندان کارگیریدر به مناسب شناختیجمعیت -اجتماعی عوامل

 دستیابی درراستای پارالمپیك و المپیك ملی آکادمی مدیران وندی سازمانی،رفتارهای شهر افزایش

(. 1390، اد و الهیاریژهمتی نحمیدی،  ،بردارند )الهیاری گام سازمانی پیامدهای مطلوب و اهداف به

 هایسرمایه بررا  شهروندی رفتار و ارتباطی هایمهارت اثرهای( 1395) رضایی و نظری ،تیپ

 ها نشان داد کهآن همدان بررسی کردند. نتایج پژوهش استان های ورزشیماندر ساز اجتماعی

 به شهروندی رفتاردارند. همچنین،  شهروندی تأثیر بر رفتار ،درصد 64میزان  ارتباطی به هایمهارت

 .اثرگذار است همدان استان ورزشی هایسازمان کارکنان اجتماعی سرمایة کسب بر ،درصد 80میزان 

 سرمایة معنادار بینیپیش توان شهروندی، رفتار و ارتباطی هایمهارت متغیرهای ین،ابرعالوه

 ،(. مرادی1395، رضایی و نظری ،دارند )تیپ را همدان استان ورزشی هایاجتماعی کارکنان سازمان

 کارکنان سازمانی شهروندی رفتارهای بر شغلی انگیزش تأثیر به بررسی( 1394) بابایی و سعادتی

که نشان داد  هابختیاری پرداختند. نتایج پژوهش آنواستان چهارمحال جوانان و ورزش هایاداره

 ،)مرادی وجود دارد سازمانی شهروندی رفتارهای و شغلی انگیزش ابعاد بین معناداری و مثبت رابطة

دیگری  در پژوهش( 1392) امیدی و علیدوست قهفرخی ،جعفری ،مرادی(. 1394، بابایی و سعادتی

وزارت  کارشناسان سازمانی شهروندی رفتارهای با سازمانی عدالت و گراتحول رهبری رابطة ه تحلیلب
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 شهروندی رفتار بر 36/0اثر  دارای ضریب گراتحول رهبری ،نتایجبراساس  .پرداختند جوانان و ورزش

اثر  ضریب ،55/0برابر با  سازمانی عدالت بر گراتحول هبریراثر  ضریب ،است. همچنین سازمانی

 رفتار بر گراتحول رهبری کل اثر ضریب ،44/0برابر با  سازمانی شهروندی رفتار بر سازمانی عدالت

 و مستقیم تأثیرات ،پژوهش این در شدهارائه آمد. مدل دستبه 60/0 برابر با سازمانی شهروندی

 کرد تأیید سازمانی شهروندی بر رفتارهایسازمانی،  عدالت ازطریقرا  گراتحول رهبری غیرمستقیم

 هایرسانه نقش بررسیبه ( 1394) ، خاتمی و رحیمیایگدربیرامی(. 1392مرادی و همكاران، )

پرداختند. نتایج حاکی از  فوتبال پایتخت شهرآورد هواداران شهروندی رفتار گیریشكل در ورزشی

 که دنکنمی ایجاد انهوادار رفتار شهروندی گیریشكل در مهمی نقش ورزشی هایرسانهآن بود که 

کنند  استفاده خود نفع به هواداران رفتارشهروندی ایجاد مزایای از توانندمی هاباشگاه درنهایت

 ، محمدی و تقی زادهایگدربیرامی، در پژوهش دیگری(. الف 1394، ، خاتمی و رحیمیایگدربیرامی)

 شهرآورد تماشاگران روندیرفتار شه مؤلفة بروز دررا  شدهادراک خدمات کیفیت نقش (1394)

 رفتار با خدمات کیفیت ابعاد بینکه نشان داد  پایتخت بررسی کردند. نتایج پژوهش فوتبال

 کیفیت به تری نسبتقوی کنندةبینیپیش برنامه، کیفیت براین،عالوه .دارد وجود شهروندی ارتباط

، ، محمدی و تقی زادهایگدری)بیرام است رفتارشهروندی برای نتایج کیفیت و محیط کیفیت تعامل،

  .ب( 1394

 ،در صنعت ورزش ایران سازمانی شهروندی رفتار مفهومکه  توان گفتبا توجه به مرور مطالعات می

 شدههای انجامپژوهش است. افزایشدرحال آن همچنان اهمیت و بوده های بسیاریپژوهش موضوع

 شهروندی رفتار ایجادکنندة عوامل و بینیپیشبر  هاای از پژوهشهستند: مجموعه نوع سه بر اغلب

 سازمانی، هویت سازمانی، تعهد شغلی، مانند رضایت عواملی ،زمینهاند. دراینهبود متمرکز سازمانی

اند؛ شده مطرح سازمانی شهروندی ایجادکنندة رفتار عوامل عنوانبه ،غیره و اعتماد شغلی، انگیزش

 مانند عواملی ،زمینهاند. دراینبوده متمرکز شهروندی سازمانی رفتار پیامدهای بر هاپژوهش برخی

 سرمایة مشتری، وفاداری مشتری، رضایت موفقیت سازمانی، سازمانی، اثربخشی سازمان، عملكرد

 شهروندی رفتار مفهوم بر منحصرا   نیز هااز پژوهش معدودی اند. گروهشده مطرح غیره و اجتماعی

 سازمانی شهروندی رفتار از تعریف جدیدی که اندکرده سعی مثال برای و اندبوده متمرکز سازمانی

 برایرا  استانداردی هایمقیاس ،تحلیل عاملی روش کمك با یا کنند مشخص را آن ابعاد ،ارائه دهند

 .(2010، 1وتانوا نادیری) کنند ایجاد مفهوم این سنجش

 دهد که نیاز به انجامنشان میرفتار شهروندی سازمانی شده درزمینة انجام مرور مطالعات

شود احساس می پیشین شدةهای انجامبندی نتایج پژوهشهای ترکیبی برای خالصه و جمعپژوهش

                                                           
1. Nadiri & Tanova 
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و  نداایران کدام صنعت ورزش ثر بر رفتار شهروندی سازمانی درترین عوامل مؤتا مشخص گردد مهم

رفتار شهروندی سازمانی در ورزش بیشتر اثر ترکیبی( کدام متغیرها بر  )اندازة نیز شدت اثر ترکیبی

مقاالت  متغیرهای اثرگذاریك از هرثیر هدف اصلی مطالعة حاضر تعیین میزان تأ ،بنابراین ؛است

بر رفتار شهروندی سازمانی در حوزة ورزش، با تأکید بر مطالعات داخلی است. پیشین  شدةچاپ

مقاالت شهروندی سازمانی در  بر رفتار حاضر این است که میان عوامل اثرگذار سؤال اصلی پژوهش

ثیر را بر رفتار شهروندی ورزش، کدام عامل بیشترین تأ شده در نشریات داخلی در حوزةچاپ

 سازمانی داشته است؟

 

 پژوهش شناسیروش
ز نتایج ا عنوان ترکیبنامند و آن را بهها مییل تحلیلو تحل هاپژوهشرا هنر ترکیب  1فراتحلیل

فراتحلیل از یك مطالعه د. یك نکنهای آن تعریف میکردن یافتهمطالعات مستقل با هدف منسجم

های مشترک یا تعریف عملیاتی مشترک از متغیرهای مستقل و وابسته گروه از مطالعات با فرضیه

 متعددمطالعات  فراتحلیل را ترکیب نتایج (2001) 3(. پتیتی23، 1976، 2)گالس تشكیل شده است

موجود در این موضوع مطالعات  ها بر همةپردازند. تحلیلمیال خاص داند که همگی به یك سؤمی

. است استخراج شده مطالعات پیشین از شدهها یا خالصه نتایج منتشرن تحلیلمتمرکز است که ای

ای مجموعهترکیب از که  های آماری کمیتحلیلیكی از قویترین را  ( فراتحلیل2012) 4پیگوت

د. امروزه، فراتحلیل را کنتعریف میبدست آمده است، پیشین از مطالعات انفرادی  نتایج حاصل

شده دارد و از گیرند که یك سؤال تحقیق مشخص و تعریفدر نظر می 5ندممرور نظام بخش آماری

شود. استفاده میمرتبط  هایپژوهش ناسایی، انتخاب و ارزیابیهای دقیق و منظم برای شروش

ن که شامل ایگردد استفاده می هاییپژوهش از هاها و تحلیل آندادهآوری جمعبراین، برای افزون

مند و روش ت و فراتحلیل نوع پیشرفتهنیاز فراتحلیل اسند پیشممرور نظام ،بنابراین شوند؛مرور می

فراتحلیل و مرور کند و تفاوت اصلی بیشتری می استفادةاست که از ابزارهای آماری ند ممرور نظام

برای  این مورد ؛ امااثر مطالعات مختلف باید محاسبه شود ، اندازةاین است که در فراتحلیلمند نظام

 (.19، 6،2011)کارد ندارد مند لزومیهای نظامرمرو

                                                           
1. Meta-Analysis 

2. Glass 

3. Petitti 

4. Pigott 

5. Systematic Review 

6. Card 
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گیرد تا مشخص شود که میمند قرار مرور نظامبیات موضوع از منابع مكتوب مورد در فراتحلیل، اد

، مشابه متغیر دیگر چقدر است. این روش های گذشته، اثر یك متغیر بربرمبنای پژوهش

است.  هاجای افراد، نتایج پژوهش، موضوع موردمطالعه بهمقطعی است که در آن هایپژوهش

لفی که روی های مختهای پژوهشفراتحلیل یك نوع مرور ادبیات است که در آن برای تلخیص یافته

شود. در اینجا به این نكته تأکید می های کمی استفادهموضوع واحدی انجام شده است، از روش

 فراتحلیل، در کمی باشند. ،بررسیرود که مطالعات موردکار میزمانی به فراتحلیل فقط شود کهمی

 موضوع با کهشده  آوریجمع و مطالعاتی شودمی تعریف مسئلة ،سپس. شودمی انتخاب موضوع ابتدا

 و کدگذاری مطالعات هایمشخصه. اندبررسی کرده را یكسانی فرضیة همگی و هستند مرتبط

 درنهایت،. دنشومی تبدیل 1اثر اندازة به ،آماری هایسایر داده و میانگین و هاآماره شده،استخراج

 .گرددیم تفسیر شده،ترکیب اثرهای و اندازة شوندمی ترکیب هم با اثرها اندازة

به  ،ندم. در مرور نظامشوندمیمند بررسی با استفاده از روش مرور نظاممقاالت ابتدا  ،در این پژوهش

وزة بررسی مطالعات، روش پژوهش مقاالت، جامعة آماری و متغیرهای موضوعاتی مانند ح

ز متغیرها بررسی مند، اندازة اثر هریك اشود. بعد از مرور نظامشده در مقاالت پرداخته میاستفاده

 گردد.می

کند. بین دو متغیر را منعكس می ه اهمیت اثر آزمایشی یا شدت رابطةای است کآماره 2اثر اندازة

طالعات مختلف با هم مقایسه ر ماث ، اندازةگردد و سپساثر هر مطالعه محاسبه می ابتدا، اندازة

در چند مطالعه محاسبه  ،اثر آزمایشی بین دو متغیر یا ، اندازة اثر کلی رابطةنهایتد و درشومی

، استین)برون گیری شودبین دو متغیر نتیجه شود تا دربارة تأثیرگذاری آن اثر آزمایشی یا رابطةمی

ثابت و تصادفی وجود  ، دو مدل اندازة اثرهای(. در فراتحلیل18، 1020، 3هیگینز و روتستین، هجز

مطالعات وجود دارد  واقعی برای همة اثر گیریم که یك اندازةفرض می، ثابت ند. در مدل اثرهایدار

اجازه ، تصادفی گیری است. در مدل اثرهایخطای نمونه دلیلشده در اندازة اثرها بهمشاهدهو تفاوت 

معیار انتخاب ، در فراتحلیلدیگر متفاوت باشد.  ای تا مطالعةعهواقعی، از مطال اثر دهیم که اندازةمی

 اگر برحسب خصوصیاتی مانند ،ناهمگونی مطالعات است. مطالعات موجود در فراتحلیل ،مدل مناسب

 تصادفی ، از اثرهاینمونه، آزمودنی، نوع درمان و مداخله و کیفیت طرح تحقیق ناهمگون باشند

                                                           
کند. ابتدا، اندازة اثر هر ای است که اهمیت اثر آزمایشی یا شدت رابطة بین دو متغیر را منعكس میآماره اندازة اثر  1.

ندازة اثر کلی رابطة بین شود و درنهایت، اشود و سپس، اندازة اثر مطالعات مختلف با هم مقایسه میمطالعه محاسبه می

شود تا دربارة تأثیرگذاری آن اثر آزمایشی یا رابطة بین دو متغیر دو متغیر یا اثر آزمایشی در چند مطالعه محاسبه می

 (.2010استین و همكاران، گیری شود )بروننتیجه
2. Effect Size 

3. Borenstein, Hedges, Higgins & Rothstein 
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، استین)برون شوداستفاده می ثابت ، از اثرهایهمگون باشندموارد یادشده و اگر گردد استفاده می

 (.18، 2010،هیگینز و روتستین، هجز

 که در هستند جامعة آماری این بررسی ،شهروندی سازمانی در ورزش رمقاالت با موضوع رفتا همة

اند. شرط انتخاب چاپ شده 1395تا پایان پاییز  1389ی از سال پژوهش-مجالت معتبر علمی

 ی سازمانی در حوزة ورزش است و هم اینكهبه موضوع رفتار شهروندها آنپرداختن هم  ،مقاالت

وجه به د که با تنروایی و پایایی مطلوب برخوردار باشاز  ،شده در مقاالتتفادههای اسنامهپرسش

تاندارد در این زمینه استفاده شده بود های اسنامهاز پرسش ،شدهینكه در تمام مطالعات انجاما

، نهایتدره در پژوهش حاضر داشتند. دقبولی برای استفاقابل روایی و پایایی )جدول شمارة پنج(،

ارة در جدول شم. شده و تحلیل شدندمرتبط با موضوع از مجالت معتبر انتخاب  مقالة 41تعداد 

اند، به ثر بر رفتار شهروندی انجام شدههایی که در حیطة ورزش درمورد عوامل مؤ، پژوهشیك

ند، ابزار رفتار ااول مقاله، تعداد افرادی که پژوهش را انجام داده تفكیك سال انتشار، نویسندة

رابطه با پژوهش و میزان  ا، جامعة آماری پژوهش، تعداد نمونةهشده در پژوهششهروندی استفاده

 .اند، ارائه شدهمتغیر رفتار شهروندی
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 وهش حاضردر پژشده استفاده مقاالت -1 جدول

 نویسنده ردیف
سال 

 انتشار
 جامعة آماری ابزار نفر

حجم 

 نمونه
 توضیحات

1 
عباسی و 

 همكاران
95 4 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

کارشناسان وزارت 

 ورزش و جوانان کشور
185 

، 78/0رهبری 

اعتماد سازمانی 

54/0 

2 
تیپ و 

 همكاران
95 3 

ارگان و کانوسكی 

(1996 ) 

های کارکنان سازمان

 ورزشی همدان
205 

سرمایة اجتماعی 

80/0 ،

های مهارت

 64/0ارتباطی 

3 
آذرمی و 

 همكاران
95 3 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

بدنی معلمان تربیت

 اردبیل
250 

هوش معنوی 

434/0 

4 
صفری و 

 كارانهم
95 4 

دیپائوال و همكاران 

(2005) 

بدنی معلمان تربیت

 متوسطه ایران
330 

توانمندی 

شناختی روان

، تعهد 46/0

 58/0سازمانی 

5 
امیدی و 

 صفری 
95 2 

پل و منگوک 

(2002) 

کارکنان و  مشتریان 

های ورزشی باشگاه

 شهرکرد

389 

وفاداری مشتری 

، رضایت 34/0

 74/0مشتری 

6 
صفری و 

 امیدی
95 2 

دیپائوال و همكاران 

(2005) 

کارکنان ادارة ورزش و 

جوانان 

 وبختیاریچهارمحال

143 

سرمایة 

شناختی روان

45/0 

7 
زاده و عظیم

 همكاران
94 3 

نت مایر و همكاران 

(1997) 

کارشناسان سازمان 

ورزش شهرداری 

 تهران

75 
جو سازمانی 

54/0 

8 

نظریان 

مادوانی و 

مختاری 

 دینانی

 (2002و آلن )لی  2 94
بدنی معلمان تربیت

 های تهرانشهرستان
297 

قرارداد 

شناختی کل روان

، عدالت 510/0

 610/0سازمانی 

9 
بیرامی ایگدر و 

 همكاران
 (2005گروث ) 3 94

تماشاگران شهرآورد 

 فوتبال تهران
400 

کیفیت خدمات 

56/0 

10 
بیرامی ایگدر و 

 همكاران
 (2005گروث ) 4 94

ورد تماشاگران شهرآ

 فوتبال تهران
 83/0رسانه  400
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 وهش حاضردر پژشده استفاده مقاالت -1ادامه جدول 

 نویسنده ردیف
سال 

 انتشار
 جامعة آماری ابزار نفر

حجم 

 نمونه
 توضیحات

11 
علم و 

 همكاران
94 3 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

علمی اعضای هیئت

 دانشگاه آزاد تهران
130 

توانمندسازی 

 ، عدالت53/0

 34/0سازمانی 

12 
زاده و قربانی

 همكاران
94 4 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

کارکنان ادارة ورزش و 

 جوانان
132 

سرمایة 

شناختی روان

621/0 

13 

فریدونی و 

علیدوست 

 قهفرخی

94 2 
ارگان و کانوسكی 

(1996) 

کارکنان ادارة کل 

 ورزش و جوانان تهران
132 

کار بامعنا 

، حس 781/0

، 617/0تعلق 

همسویی با 

، 891/0سازمان 

 843/0داری دین

14 
بدری آذرین و 

 همكاران
94 4 

یافتة تعدیل

 نامة اصلیپرسش

کارکنان ادارة ورزش و 

جوانان آذربایجان 

 شرقی

106 
هوش سازمانی 

471/0 

15 
شعبانی بهار و 

 همكاران
 (1988ارگان ) 3 94

کارکنان وزارت ورزش 

 ایران
250 

های ویژگی

 37/0شخصیتی 

16 
زردشتیان و 

 همكاران
94 4 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

بدنی معلمان تربیت

 همدان
350 

حمایت سازمانی 

شده ادراک

، درگیری 26/0

 16/0شغلی 

17 
غالمپور و 

 طریقی
94 2 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

کل کارشناسان، 

مدیران و معاونان ادارة 

 ورزش و جوانان ایران

93 
تعهد سازمانی 

628/0 

18 
مرادی و 

 همكاران
94 3 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

های کارکنان اداره

ورزش و جوانان 

 وبختیاریچهارمحال

140 
انگیزش شغلی 

29/0 

19 
رستگار و 

 همكاران
93 3 

نت مایر و همكاران 

(1997) 

کارکنان ادارة ورزش و 

 جوانان تهران
250 

فرهنگ سازمانی 

349/0 

20 
اسمعیلی و 

 همكاران
93 3 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

های کارکنان اداره

ورزش و جوانان 

 خراسان رضوی

163 

عدالت سازمانی 

، سرمایة 73/0

 72/0اجتماعی 
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 وهش حاضردر پژشده استفاده مقاالت -1ادامه جدول 

 نویسنده ردیف
سال 

 انتشار
 جامعة آماری ابزار نفر

حجم 

 نمونه
 توضیحات

21 
بیرامی ایگدر و 

 همكاران
 375 تماشاگران والیبال (2005گروث ) 3 93

هویت تیمی 

82/0 

22 
طیبی و 

 همكاران
93 3 

پل و منگوک 

(2002) 

کارکنان باشگاه فوالد 

 مبارکة اصفهان
96 

مدیریت 

مشارکتی 

907/0 

23 
ایرجی نقدر و 

 همكاران
92 3 

ارگان و کانوسكی 

(1996) 

کارکنان ادارة کل 

ورزش و جوانان 

 خراسان رضوی

75 
وش هیجانی ه

263/0 

24 
ایرجی نقدر و 

 حمیدی
92 2 

ارگان و کانوسكی 

(1996) 

کارکنان ادارة کل 

ورزش و جوانان 

 مازندران

81 

حمایت سازمانی 

شده ادراک

446/0 

25 
عیدی و 

 همكاران
92 3 

نت مایر و همكاران 

(1997) 

کارکنان 

 های ورزشیفدراسیون
140 

هوش هیجانی 

، تعهد 40/0

 48/0سازمانی 

26 
یوسفی و 

 همكاران
92 3 

نت مایر و همكاران 

(1997) 

کارکنان ادارة ورزش و 

 جوانان کرمانشاه
70 

هوش هیجانی 

، جنسیت 45/0

40/0 

27 
مقدم اسماعیلی

 و همكاران
92 3 

ارگان و کانوسكی 

(1996) 

کارکنان ادارة ورزش و 

جوانان استان 

 مازندران

80 
رضایت شغلی 

414/0 

28 

پورسلطانی 

و زرندی 

 امیرجی نقندر

92 2 
ارگان و کانوسكی 

(1996) 

بدنی معلمان تربیت

 مدارس مشهد
291 

تعهد سازمانی 

349/0 

29 
حسینی سلطان

 و همكاران
92 3 

یافتة تعدیل

 نامة اصلیپرسش

ورزشكاران مرد نخبة 

 کشور
179 

عدالت سازمانی 

32/0 

30 
مرادی و 

 همكاران
92 4 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

های ن اداراهکارکنا

 ورزش و جوانان ایران
220 

، 36/0رهبری 

عدالت سازمانی 

44/0 

31 
زاده و محرم

 همكاران
91 3 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

های کارکنان اداره

بدنی آذربایجان تربیت

 شرقی

94 
عدالت سازمانی 

15/0 
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 وهش حاضردر پژشده استفاده مقاالت -1ادامه جدول 

 نویسنده ردیف
سال 

 نتشارا
 جامعة آماری ابزار نفر

حجم 

 نمونه
 توضیحات

32 
ضیائی و 

 نرگسیان
91 2 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

علمی و اعضای هیئت

مربیان ورزشی 

های دانشگاه

 بدنی شهر تهرانتربیت

280 
اعتیاد به کار 

63/0 

33 
نژاد و همتی

 همكاران
91 3 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

کارکنان آکادمی ملی 

 المپیك
56 

حمایت سازمانی 

 61/0شده ادراک

34 
نوروزی 

 سیدحسینی
91 1 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

های کارکنان اداره

 بدنی کرمانشاهتربیت
149 

حمایت سازمانی 

شده ادراک

64/0 ،

تعهدسازمانی 

26/0 

35 
نادی و گل 

 شیرازی
91 2 

نیومن و مورمن 

(1993) 

کارکنان ادارة ورزش و 

 هانجوانان اصف
178 

عدالت سازمانی 

، سبك 23/0

دلبستگی 

، 14/0اجتناب 

سبك دلبستگی 

 43/0اضطراب 

36 
فهیم و 

 همكاران
91 3 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

معلمان تربیتبدنی 

 مشهد
267 

وجدان کاری 

530/0 

37 
یارمحمدی 

 فرد و همكاران
 (1384مقیمی ) 3 91

بدنی معلمان تربیت

 استان زنجان
215 

نی هوش هیجا

515/0 

38 
الهیاری و 

 همكاران
90 4 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

کارشناسان اکادمی 

 ملی المپیك
56 

هویت سازمانی 

، سابقة 474/0

 -301/0شغلی 

39 
اسمعیلی و 

 همكاران
90 4 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

کارکنان ادارة کل 

 بدنی تهرانتربیت
150 

توانمندسازی 

54/0 

40 
مرادی و 

 همكاران
90 5 

پودساکف و 

 (1990همكاران )

کارکنان سازمان 

 بدنی ایرانتربیت
 58/0رهبری  220

41 
زاده و عظیم

 همكاران
89 3 

یافتة تعدیل

 نامة اصلیپرسش

کارشناسان سازمان 

ورزش و شهرداری 

 تهران

 2/0شخصیت  75

 



 281                                                                ...بررسی عوامل موثر بر رفتارشهروندی سازمانی در صنعت
 

 فراتحلیل از برنامة کدگذاری، از پس موردنظر، هایپژوهش از شدهآوریالعات جمعاط تحلیل برای

 آماری هایآزمون کهترتیببدین شد؛ استفاده فراتحلیل آماری محاسبات انجام برای 1جامع

 ترکیب با اثر اندازة به تبدیل ،2شده توسط وولفارائه هایفرمول ازطریق ،فرضیات در شدهاستفاده

از جدول  اثر اندازة سیرتف برای ،همچنین. شدند تحلیل 3اشمیت و هانتز روش به اثر هایاندازه

 . ()جدول شمارة دو شد گرفته بهره 4کوهن

 (1977 کوهن،)ها مبنای برآورد آمارهجدول توزیع طبقات اندازة اثر بر -2جدول 

 تفاوت استاندارد بین دو متغیر  مقدار   تگی بین متغیرهاسهمب مقدار اثر معنای اندازة

 5/0کمتر از  3/0کمتر از  اثر کم ةانداز

 8/0تا  5/0از  5/0تا  3/0از  اثر متوسط ندازةا

 و بیشتر 8/0 و بیشتر 5/0 اثر زیاد اندازة

 

 نتایج
جدول شمارة سه توزیع فراوانی و درصدی را برحسب روش پژوهش مطالعات مرورشده درزمینة 

صل از مرور متون پژوهشی برگزیده برحسب روش دهد. نتایج حانشان میرفتار شهروندی در ورزش 

لعات مربوط به رفتار شهروندی بسیار رفته در مطاکارهای بهدهد که نوع روشپژوهش نشان می

ترین روش شایع عنوان، بهمورد( 41) درصد 3/95تحلیلی با -. روش توصیفیمتعدد و متنوع نیست

 )دو درصد 7/4روش توصیفی با  ،شده مطرح است. در مراتب بعدیهای مرورمطالعه در پژوهش

و  اندتحلیلی و توصیفی انجام شده -های توصیفیبا روش هاد. بیشترین پژوهشرار دارقورد( م

اند؛ ، با روش کیفی انجام نشدهرفتار شهروندی در ورزش های مرورشده درزمینةاز پژوهش یكهیچ

ورزش احساس  شهروندی در حوزة رفتار های کیفی بیشتری درزمینةانجام پژوهشنیاز به  بنابراین،

 ود.شمی

 

 

 

                                                           
1. Comprehensive Meta-Analysis 
2. Wolf 

3. Haunter & Schmite 

4. Cohen 
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 توزیع فراوانی و درصدی برحسب روش پژوهش -3جدول 

 درصد تعداد روش پژوهش

 3/95 41 تحلیلی-توصیفی

 7/4 2 توصیفی

 100 43 جمع کل

 

های مرورشده جدول شمارة چهار، توزیع فراوانی و درصدی را برحسب جامعة موردبررسی پژوهش

مورد(  28از ) درصد 2/68، ی جدول شمارة سهها. طبق دادهدهدنشان میدرزمینة رفتار شهروندی 

که این  متمرکزندهای ورزشی ارکنان وزارت ورزش کشور و سازمانکهای مرورشده، بر پژوهش

 درصد 3/17بدنی با امعه دارای بیشترین میزان است. بعد از آن، جامعة آماری معلمان تربیتج

شاگران مسابقات ورزشی و نیز تما آماری، جامعة . همچنیندر رتبة بعد قرار دارندمورد(،  هفت)

مورد( درصد )دو  8/4درصد )سه مورد( و  3/7ترتیب با ، بهبدنیعلمی و مربیان تربیتاعضای هیئت

ورد(، دارای کمترین م)یك  درصد 4/2آماری ورزشكاران با  های بعدی قرار دارند. جامعةر ردهد

   .میزان است

 بررسیحسب جامعة موردتوزیع فراوانی و درصدی بر -4جدول 

 درصد تعداد آماری جامعة

 2/68 28 های ورزشیارکنان وزارت ورزش کشور و سازمانک

 3/17 7 بدنیمعلمان تربیت

 3/7 3 تماشاگران مسابقات ورزشی

 8/4 2 بدنیعلمی و مربیان تربیتاعضای هیئت

 4/2 1 ورزشكاران

 100 41 جمع کل

 

رفتار شهروندی  سنجش ابزار حسب نوعنی و درصدی را برجدول شمارة پنج، توزیع فراوا

 46/41های این جدول، دهد. طبق دادهنشان میهای مرورشده درزمینة رفتار شهروندی پژوهش

 1فترو  مك کنزی، مورمن ،پودساکف نامةاز پرسش ،شدههای مرورمورد( پژوهش 17از )درصد 

نامه دارای بیشترین میزان که این پرسش برای سنجش رفتار شهروندی استفاده کردند( 1990)

)شش  درصد 63/14( با 1996) 2رفتار شهروندی ارگان و کانوسكی نامة. بعد از آن، پرسشاست

                                                           
1. Podsakoff, Mackenzie, Moorman& Fetter 

2. Organ &Kanoski  
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مورد( و )چهار  درصد 75/9( با 1997) 1بولز، مك کی و مك موریان ،نت مایر نامةمورد(، پرسش

کدام با هر ،رفتار شهروندی یافتةدیلنامة تع( و پرسش2005) 2رفتار شهروندی گروث نامةپرسش

پژوهشگران حوزة ورزش از  ،. همچنینگیرندی بعدی قرار میهارتبهدر مورد( )سه  درصد 31/7

با  ،(1384) ( و مقیمی1993) 4(، نیومن و مورمن1988) (، ارگان2002) 3های لی و آلننامهپرسش

 .ترین میزان استفاده را  کردندکم)یك مورد(  درصد 43/2

   
 حسب نوع ابزار سنجش رفتار شهروندیتوزیع فراوانی و درصدی بر -5جدول 

 درصد تعداد ابزار سنجش رفتار شهروندی

 46/41 17 (1990) پودساکف و همكاران

 63/14 6 (1996) ارگان و کانوسكی

 75/9 4 (1997) نت مایر و همكاران

 31/7 3 (2005گروث )

 31/7 3 افتهینامة تعدیلپرسش

 87/4 2 (2002) پل و منگوک

 87/4 2 (2005) دیپائوال و همكاران

 43/2 1 (2002) لی و آلن

 43/2 1 (1988) ارگان

 43/2 1 (1993نیومن و مورمن )

 43/2 1 (2005) مقیمی

 100 41 جمع کل
 

 

های جدول شمارة شش، توزیع فراوانی و درصدی را برحسب متغیرهای حاضر در فرضیة پژوهش

های شده در پژوهشهای طرحدهد. براساس فرضیهنشان می رفتار شهروندی ده درزمینةمرورش

روندی پرداخته شد. در جدول متغیرهای مرتبط با رفتار شه بندیبه استخراج و طبقه ،شدهمرور

، برحسب تعداد و فراوانی حضور برگزیده هایشمارة پنج، هریك از متغیرهای حاضر در پژوهش

ه به تعدد حضور متغیرها در با توج ،دهدکه این جدول نشان میطوراند. همانهریك آورده شده

هد سازمانی، مورد و متغیرهای تعگزیده، متغیر عدالت سازمانی با هفت بر هایهای پژوهشفرضیه

                                                           
1. Netemeyer, Boles, McKee & McMurrian 

2. Gross  

3.  Lee & Allen 

4. Newman & Moorman 
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ها، دو . بعد از آن، با چهار مورد بیشترین میزان را دارندشده و هوش هیجانیحمایت سازمانی ادراک

 .، بیشترین میزان را دارا هستندموردناختی با سه شمندی روانتوان هبری ومتغیر ر

 
 

 

 حسب متغیرهای حاضر در پژوهش توزیع فراوانی و درصدی بر -6جدول 

 تعداد متغیرها ردیف

 7 عدالت سازمانی 1

 4 شده و هوش هیجانیهد سازمانی، حمایت سازمانی ادراکتع 2

 3 یشناخترهبری، توانمندی روان 3

 2 شناختیسرمایة روان اجتماعی، سرمایة 4

5 

جنسیت، رضایت شغلی، اعتیاد به کار، سبك دلبستگی اجتناب، سبك دلبستگی اضطراب، 
مشتری، جو سازمانی، قرارداد های ارتباطی، هوش معنوی، وفاداری مشتری، رضایت مهارت
معنا، حس تعلق، همسویی با با ر)کا شناختی، کیفیت خدمات، رسانه، ابعاد معنویت سازمانیروان

های شخصیتی، انگیزش، فرهنگ داری(، هوش سازمانی، درگیری شغلی، ویژگیسازمان و دین
 شغلی، هویت سازمانی و شخصیت دیریت مشارکتی، وجدان کاری، سابقةسازمانی، م

1 

 

 

یشترین شش مورد از ب ول شمارة هفت،جد: هاک از متغیرهای حاضر در فرضیهیاندازة اثر هر

دهد. در متغیر رفتار شهروندی سازمانی در ورزش را نشان می ط باهای اثر متغیرهای مرتباندازه

دهد مطالعات كایت از معناداری این آزمون دارد که نشان میح ،رهبری، نتایج آزمون ناهمگونی

باید از مدل آثار بنابراین، ها با مدل آثار ثابت موجه نیست و تلفیق آن هستند و تاحدزیادی ناهمگون

فرضیة مربوط به گوید که سه ع، این آزمون به ما میواقاستفاده کرد. در ترکیب نتایج تصادفی برای

 مطالعات متفاوت هایها و مشخصهلحاظ ویژگیشدت بهمتغیر رهبری و رفتار شهروندی، بهرابطة 

ر رهبری و رفتار شهروندی، در سه دهد که رابطة متغیهستند. نتایج اثرهای تصادفی نشان می

 اثر کوهن تفسیر اندازة . با توجه به جدول، مثبت و معناداراست60/0 شده برابر بافرضیة بررسی

معناداری . بین رهبری و رفتار شهروندی در سه مطالعه درحد باال است اثر )جدول شمارة دو(، اندازة

حكایت از این دارد که مطالعه هروندی در چهار هد سازمانی و رفتار شتع در آزمون ناهمگونی رابطة

 با مدل آثار تصادفی موجه است. نتایج اثرهای هاتلفیق آن و هستند مطالعات تاحد ناهمگونی

یه حدود فرض، در چهار تعهد سازمانی و رفتار شهروندی دهد که رابطةکیبی تصادفی نشان میتر

اثر ترکیبی  توان نتیجه گرفت که  اندازةهن می. با توجه به جدول کو، مثبت و معنادار است51/0

شناختی، . در متغیر توانمندی رواندر چهار مطالعه درحد باال است تعهد سازمانی و رفتار شهروندی

ها تلفیق آن هستند و که مطالعات تاحدی همگوندهد معناداری در آزمون ناهمگونی نشان مینبود 

شناختی و توانمندی روان دهد که رابطةثرهای ثابت نشان میبا مدل آثار ثابت موجه است. نتایج ا
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، مثبت و معنادار است. با توجه به جدول 49/0 شده برابر بادر سه فرضیة بررسی رفتار شهروندی

 .تفسیر اندازة اثر کوهن، این اندازة اثر درحد متوسط است

که مطالعات تاحدی دهد در متغیر عدالت سازمانی، معناداری در آزمون ناهمگونی نشان می 

تصادفی ثابت نشان  با مدل آثار تصادفی موجه است. نتایج اثرهای هاتلفیق آن هستند و ناهمگون

مثبت  ،42/0 شده برابر بادر هفت فرضیة بررسی سازمانی با رفتار شهروندی عدالت دهد که رابطةمی

 حد متوسط قرار دارد.اندازة اثر در ادار است. با توجه به جدول تفسیر اندازة اثر کوهن، اینو معن

نشان مطالعه روندی سازمانی و هوش هیجانی در چهار شه معناداری در آزمون ناهمگونی رابطة   

ها با مدل آثار ثابت موجه است. نتایج تلفیق آن هستند و دهد که مطالعات تاحدی همگونمی

یه فرضنی و هوش هیجانی، در چهار روندی سازماشه دهد که رابطةترکیبی ثابت نشان می اثرهای

اثر  توان نتیجه گرفت که اندازةوهن می. با توجه به جدول ک، مثبت و معنادار است44/0حدود 

 در متغیر حمایت .لعه درحد متوسط استمطاروندی سازمانی و هوش هیجانی در چهار ترکیبی شه

 که مطالعات تاحدی ناهمگوندهد شده، معناداری در آزمون ناهمگونی نشان میسازمانی ادراک

دهد که رابطة با مدل آثار تصادفی موجه است. نتایج اثرهای تصادفی نشان می هاتلفیق آن هستند و

مثبت و  ،50/0 شده برابر بادر چهار فرضیة بررسی شده و رفتار شهروندیحمایت سازمانی ادراک

 حد باال قرار دارد. ن اندازة اثر دردار است. با توجه به جدول تفسیر اندازة اثر کوهن، ایمعنا
  

 اثر به روش اشمیت و هانتز ی فراتحلیل پژوهش با ترکیب اندازةهایافته -7جدول 

 متغیرهای مرتبط
تعداد 

 مطالعه

اثرات 

ترکیبی 

 ثابت

اثرات 

ترکیبی 

 تصادفی

فاصلة 

اطمینان 

 اثرات ثابت

فاصلة 

اطمینان  

 اثرات تصادفی

آزمون 

 همگنی

درجة 

 آزادی

 2 2/44* 31/0-79/0 53/0-64/0 60/0* 59/0* 3 بریره

 3 3/17* 37/0-62/0 44/0-54/0 51/0* 49/0* 4 تعهد سازمانی

 2 5/1 43/0-55/0 43/0-55/0 49/0* 49/0* 3 شناختیتوانمندی روان

 6 6/77* 25/0-57/0 43/0-51/0 42/0* 47/0* 7 عدالت سازمانی

 3 2/0 32/0-52/0 36/0-50/0 42/0* 44/0* 4 هوش هیجانی

 3 2/29* 26/0-67/0 35/0-48/0 50/0* 42/0* 4 شدهحمایت سازمانی ادراک
 و معناداری دارد.است  05/0معنای سطح معناداری کمتر از به *
 

 یریگنتیجهبحث و 
ثیر را بر بروز رفتار ن داد که متغیر سبك رهبری بیشترین تأهای اثر نشاتحلیل و اندازهنتایج فرا

ترین عامل توان سبك رهبری را مهمدهد که میها نشان میروندی در سازمان دارد. این یافتهشه

طور دواطلبانه ظر به اینكه رفتارهای شهروندی بهناثرگذار یا پیشایند رفتار شهروندی درنظر گرفت. 
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صورت را به وجو کرد که این رفتارهااین نوع رفتار را در کارکنانی جست باید ،دنکنبروز پیدا می

که به چیزی یا دهند قلبی انجام می صورتکاری را بهکارمندان زمانی و  دهندقلبی انجام می

رهبری  این عشق را ایجاد کند،تواند تنها بعدی که می ،بین وظایف یك مدیراز شخصی عشق ورزند.

ه تأثیر رفتار رهبری های زیادی بپژوهشها. یعنی نفوذ در قلب ؛اریف، رهبریمبنای تعزیرا، بر است؛

ترین پژوهشگران این که یكی از باسابقهاند تاجاییبر رفتارهای شهروندی اذعان داشتهها ر سازماند

 رفتـار کردنروزبـه بـرای مهـم عوامـل از یكـی عنوانبه رهبری است که رفتار حوزه بیان کرده

های طورکه ادبیات پژوهشهمانالبته  (؛2000همكاران، )پادساکوف واست  سـازمانی شـهروندی

بادلی )کارمداری( و در دو سبك ت رفتارهای رهبری غالبا  ،دهدرهبری نشان می در حوزة شدهانجام

سبك رهبری  نچه که اهمیت دارد،آ، هاپژوهش اساسبر اند وری( بررسی شدهمداتحولی )انسان

که شود تاجاییها میانشمند شهروندی در سازمتحولی است که باعث بروز رفتارهای ارز

و به بررسی دادند صورت فراتحلیل انجام هکه ب ( در پژوهشی1394پور )مقدم و عباسمحمدی

سبك رهبری با اذعان داشتند که این  هروندی و سبك رهبری تحولی پرداختند،ش ارتباط بین رفتار

ها داشته است؛ ر سازمانایجاد و رشد رفتارهای شهروندی د توجهی برتأثیر قابل 6/0اندازة اثر 

این امر حاکی از  کند.یید میرو، یافته این پژوهشگران، نتیجة جاصل از پژوهش حاضر را تأازاین

با توجه به بنابراین،  است؛ های ورزشیها و باشگاهمدیران سازمان ی برایاهمیت رفتارهای رهبر

نیز با توجه به نقش شایستة رفتارهای در عملكرد باالی سازمانی پیروان و  رهبری نقش بسیار ارزندة

عد از وظایف مدیران و مربیان ورزشی به این ب شود کهپیشنهاد می ،سازمانی شهروندی در توسعة

، بنای راستاو درهمین کنند این مهارت تالش مدیریتی اهمیت چشمگیری دهند و برای توسعة

 د استوار نمایند.بر قدرت شخصی خو ،بیشتر جای قدرت رسمیمدیریتی خود را به

بود که در بروز رفتار  اثر، دومین متغیری ، ازنظر اندازة51/0اثر  متغیر تعهد سازمانی با اندازة

کارکنانشان  یتعهدعلت بیفتی را بههای هنگهزینهناخواسته ها، سازمان ،امروزهثر بود. شهروندی مؤ

 ،ها و همچنینغیبت آن ان وهای مربوط به ترک خدمت کارکن)مانند هزینه نسبت به سازمان

 شوندمتحمل میو آموزش مجدد نیروهای جدید و غیره(  یابی، جذبهای ناشی از کارمندهزینه

ها اینكه سازمان را از این هزینهبرد باالی کارکنان به سازمان عالوهتعه (.1395 صفری و همكاران،)

بهرنگی آبادی و همراه است. زینون رفتار شهروندی با پیامد مطلوب دیگری همچ ،سازدمبرا می

بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی  که ( نشان دادند2009) ( و سلیمانی و همكاران2009)

 (.1395 )صفری و همكاران، داری وجود دارد، ارتباط مثبت و معناسازمانی

را تقویت  د که تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی همدیگرندهها نشان میپژوهش ،کلیطوربه

بین تعهد عاطفی و تعهد مستمر )از ابعاد تعهد سازمانی( و که دهد نشان می کنند. نتایج پژوهشمی
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داری وجود دارد و هرچه میزان تعهد عاطفی و تعهد مثبت و معنا ، رابطةروندی سازمانیرفتار شه

شود که رتقای آن میثیر بیشتری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد و موجب ا، تأمستمر افزایش یابد

 (. 1395 )صفری و همكاران، انجامدبه افزایش اثربخشی و کارایی سازمان می ،مجموعدر

رفتار شهروندی بروز اثر را بر  سومین اندازة ،50/0اثر  شده با اندازةمتغیر حمایت سازمانی ادراک

 ، بر ارتباطات دوطرفةسازمانی نشان داد. حجم زیادی از مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی

، و همكاران 2و راسو رابینسون ؛2010 ،1روسنا) اندها متمرکز شدهتبادلی بین کارکنان و سازمان

اساس . کارکنان یك سازمان همیشه بر(2005، 4پاک؛ 2001،  3و مك کنزی پودساکف ؛2015

ل است، اعتماد و عالقة ها قائو ایجاد رفاه، آسایش و امنیت آن میزان ارزشی که سازمان برای آنان

که زمانی ،(. بدیهی است1391 ،اللهیاری ،حمیدی ،نژاد)همتی کنندخاصی به سازمان پیدا می

طریق ها ازدرصدد جبران این حمایت ،های سازمانی را ادراک کننداز حمایت یکارکنان سطح باالی

از  های ورزشی فهیم و مطلعمانمدیران ساز ،اینبنابر آیند؛میز رفتارهای شهروندی در سازمان بربرو

 سازمان خود را از ،آن نتیجةنی از کارکنان برآیند تا در های سازمااین امر باید درصدد حمایت

 سازند.  مندرفتارهای فرانقشی کارکنان بهره

حمایت سازمانی نتایج این بررسی نشان داد که متغیرهای سبك رهبری، تعهد سازمانی و  ،نهایتدر

هروندی سازمانی دارند. در شكل شمارة یك، این ثیر را بر بروز رفتار شبیشترین تأ، شدهادراک

 ارائه شده است.صورت مدل گیری بهنتیجه

 

 

 

 

 

 

 

 های ورزشی ایرانرفتار شهروندی سازمانی در سازمانثر بر مدل پیشنهادی عوامل مؤ -1شکل 

                                                           
1. Roussenau 

2. Robinson & Rousseau 

3. Podsakoff   & MacKenize 

4. Pack  

60/0 

51/0 

50/0 

مبانی 

 سازمانی()درون

 سبك رهبری

 

 شدهحمایت سازمانی ادراک

 

 

 تعهد سازمانی

 

 رفتار شهروندی

 

 سطح عوامل متغیرهای مستقل OCBاثر ترکیبی عوامل با   اندازة
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سه متغیر اصلی ، شدهبررسیمتغیرهای موردبررسی در مطالعات  ازبیننشان داد که  نتایج این پژوهش

ند از: سبک رهبری مدیران، اعبارت ،دنشوفتارهای ارزشمند شهروندی رموجب بروز د نتوانمیکه 

میزان ادراکی که نیروهای کار خود و سازمانشان دارند و میزان تعهدی که کارکنان نسبت به محل 

های ها و باشگاهوالن سازمانئاساس، به مدیران و مسبراین دارند؛ سانی از حمایت سازمانی خودان

ایجاد حس تعهد  ویژه سبک تحولی وهای رهبری بهمهارت که برای توسعةگردد ورزشی پیشنهاد می

 ،همچنین های مدون داشته باشند.برنامه هاهای مادی و معنوی از آنبا حمایت ،ارکنانبه سازمان در ک

توان به افزایش تعهد کارکنان، ایجاد رضایت شغلی و ز رفتار شهروندی در سازمان میاز مزایای برو

رو، الزم این(؛ از1394طریقی )غالمپور و  وری و موفقیت در عملکرد سازمان اشاره کردافزایش بهره

 های ورزشی توجه خود را به شناسایی و ایجاد عوامل بروز رفتاراست که مسئوالن و مدیران سازمان

 ند مقاالت رفتار شهروندیماساس مرور نظامازمان معطوف نمایند. در این پژوهش، برشهروندی در س

ها اما تنوع روش ؛حد خوبی بوددی سازمانی دررفتار شهرون سازمانی، تنوع بررسی عوامل بروزدهندة

ی روش کمی و میدان رفتار شهروندی با های حوزةبود و بیشتر پژوهش برحسب روش پژوهش کم

های رفتار شهروندی در سازمان های کیفی درزمینة؛ بنابراین، نیاز به انجام پژوهشبودند انجام شده

ر پژوهش حاضر، پیشنهادهایی برای آمده ددستهرو، با توجه به نتایج بایناز شود؛ورزشی احساس می

 ند از: اکه عبارت شوندآتی ارائه می انجام مطالعات

در ارتباط  (،سبک رهبری، تعهد سازمانی ، حمایت سازمانی ادارک شده) تغیربا این سه م پژوهشی -

های ها، ادارهها، باشگاه، مانند فدراسیونی مختلف ورزشیهاتار شهروندی سازمانی و در سازمانبا رف

 ها و غیره انجام شود؛کل استان

ین ا نقش ابررسی گردد ت ،اندهایی که بروز رفتار شهروندی زیادی را گزارش کردهاثربخشی سازمان  -

 ؛تر شودرفتارهای خودجوش ملموس

های تولید کارخانهورزشی مانند  و های صنعتیرا در سازمانرفتار شهروندی درزمینة مطالعات  -

 ورزشی و غیره انجام دهند. وسایل ورزشی، البسة
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Abstract 

The aim of this study was the investigation of the effectiveness factors on 

organizational citizenship behaviors in the sports industry in Iran: meta-analysis 

of existing studies. The study is a meta-analysis. The study population was all the 

articles science- research in the field of sport on organizational citizenship 

behavior in Iran, that finally 41 articles were selected with this criterion. In 

addition, these articles were analyzed with the software CMA2. Results of a 

systematic review showed that research in this field, mainly descriptive, analytical 

and methods validity has been low. Among the factors affecting on organizational 

citizenship behavior, leadership, organizational commitment and perceived 

organizational support, were influential factors. The results also showed that 

leadership style (effect size 0.60) and organizational commitment (effect size 

0.51) and perceived organizational support (effect size 0.50) have the highest 

impact on organizational citizenship behavior in sport industry. The results 

showed that in variables investigated in previous researches, the main variables 

that can lead to citizenship valuable behaviors include: leadership style, the 

commitment of employees towards work and their organizations, and their 

perception of organizational support. Accordingly, it is suggested to managers and 

directors of sports organizations and clubs to develop leadership skills in 

particular development style, creating a sense of commitment to the organization's 

staff moral and material, have regular programs. 

 

Keywords: Meta-Analysis, Organizational Citizentional Behavior, Sport 

Industry 

                                                 
*Corresponding Author                                                Email: mortezaazimzade@um.ac.ir 


